
تهدید آمریکا علیه چین 
یک مقام ارش��د دولت آمریکا، چی��ن را بابت قصد 
این کش��ور برای عقد توافق هم��کاری اقتصادی با 

ایران تهدید کرد.
استیفان بیگان که در نشست کمیته روابط خارجی 
مجلس س��نای آمریکا با موضوع رقاب��ت آمریکا و 
چین برگزار ش��د ادعا کرد همکاری اقتصادی چین 

با ایران نقض قوانین آمریکا خواهد بود. 
مع��اون وزیر خارجه آمریکا در پاس��خ به س��ئوالی 
درب��اره اینک��ه دولت آمری��کا چه راهب��ردی برای 
مقابله با توافق هم��کاری ایران و چین دارد گفت: 
گزارش ها درباره اینکه این توافق حاصل شده ناقض 
و شتابزده است. با آنکه ایران و چین مدتی است در 
حال رایزنی در این زمینه هس��تند، هنوز توافق ۲۵ 
س��اله میان دو طرف حاصل نشده است، این حرف 
به معنی آن نیس��ت که آنها در این زمینه به پیش 
نخواهن��د رف��ت. او اضافه کرد: یک��ی از مولفه های 
رفتار نگران کننده چین هم نشین شدن با رژیم های 
غیردموکراتیکی مانند ایران است که دشمن ایاالت 
متحده هس��تند. اما در خصوص ای��ران، ما راهبرد 
جامع��ی داری��م در خصوص این کش��ور داریم که 
درباره چین اعمال خواهد شد. اگر چین وارد تعامل 
اقتصادی با ایران شود، نقض قوانین ایاالت متحده 

خواهد بود. فارس

هیأت ایرانی هفته آینده به اوکراین 
سفر می کند

یوجی��ن اِنی��ن مع��اون وزی��ر خارج��ه اوکراین از 
اتمام فرایند رمزگش��ایی از جعبه س��یاه هواپیمای 

سانحه دیده اوکراینی در ایران خبر داد.
اِنین در مصاحبه با ش��بکه رادیویی »هرومادسک« 
گفت: »تمام اطالعات از دو دس��تگاه ضبط  کننده، 
بازیابی و رمزگش��ایی شده اس��ت. علی رغم آسیبی 
که به جداره بیرونی ضبط  کننده ها رسیده، فرایند 

رمزگشایی موفقیت آمیز بود«.
وی همچنین توضیح داد: »تحقیقات فنی بالفاصله 
بعد از حادثه آغاز ش��د و رمزگشایی ]جعبه سیاه[ 
یکی از مراحل آن اس��ت. ام��ا نمی توان پیش بینی 

کرد که این تحقیقات چقدر طول می کشد«.
بر این اس��اس، معاون وزیر خارجه اوکراین در این 
مصاحب��ه رادیویی همچنین گف��ت که یک هیأت 
ایران��ی هفته آینده برای دیدار مقامات اوکراینی به 

این کشور سفر می کنند. ایسنا 

اخبار

توافق ایران-چین چالشی عمده برای 
کارزار فشار حداکثری آمریکا است

یک عضو دموکرات کمیت��ه روابط خارجی مجلس 
س��نای آمریکا توافق ایران-چین را چالش��ی عمده 
برای کارزار فشارحداکثری واشنگتن توصیف کرد.

کریس��توفر کونز در این نشس��ت از استفن بیگان، 
معاون وزیر خارجه آمریکا که به نمایندگی از دولت 
دونالد ترامپ در این جلسه حاضر شده بود پرسید: 
گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه چین و ایران 
در مسیر رس��یدن به توافقی فراگیر هستند که به 
چین اجازه سرمایه گذاری چندین میلیارددالری در 
بخش های زیرس��اخت و ان��رژی ]ایران[ را می دهد 
و به این کش��ور اجازه دسترس��ی قابل اتکا به نفت 

ارزان قیمت ایران را می دهد.
وی افزود: به عالوه این توافق، یقیناً چالش��ی عمده 
در برابر کارزار فشار حداکثری ]علیه ایران[ خواهد 
ب��ود. آیا دولت، راهب��ردی هماهنگ -هم در داخل 
خود دولت و هم در هماهنگی با متحدانمان- برای 
پاس��خدهی به روابط رو به گس��ترش ایران و چین 
و افزای��ش نفوذ چی��ن در خاورمیانه در نتیجه این 
توافق دارد؟ بیگان در پاس��خ گف��ت؛ گزارش ها در 
این خصوص ناقص و حاوی قضاوت های ش��تابزده 
هستند. او گفت که رایزنی هایی میان ایران و چین 
برای حصول این توافق وجود دارد، اما هنوز توافقی 

میان دو طرف منعقد نشده است.
بیگان در س��خنان آغازین خود در همین نشس��ت 
هم گفت��ه بود: »عالوه بر این، م��ا به دقت در حال 
رصد ش��راکت جامع اقتص��ادی و امنیتی بین ایران 
و چین هس��تیم. این توافق، در صورت نهایی شدن 
می توان��د به ایران ب��رای افزایش هزین��ه در زمینه 
بلندپروازی های نظامی و فعالیت های مخرب خود در 
منطقه خاورمیانه کمک کند.« سند توافق همکاری 
ایران-چی��ن این روزها به یکی از دغدغه های اصلی 
رس��انه ها و تحلیلگران آمریکا و همچنین مقام های 

دولت این کشور تبدیل شده است. تسنیم 

از نگاه دیگران 

عض��و اندیش��کده آمریکایی ش��ورای آتالنتیک می گوید واش��نگتن 
ناکارآمدی سیاست تحریم و انزوا علیه ایران را نپذیرفته است.

باربارا اس��لوین، مدیر »ط��رح آینده ایران« در اندیش��کده آمریکایی 
ش��ورای آتالنتیک اذعان کرد در پیش گرفتن سیاست تحریم و انزوا 
علیه جمهوری اس��المی طی ۴۲ سال گذش��ته از انقالب ایران هیچ 

نتیجه ای عاید واشنگتن نکرده است.
وی در پیامی که در حس��اب توییتری خود به اش��تراک گذاش��ت، با 
انتقاد صریح از سیاست های واش��نگتن در قبال ایران نوشت: آمریکا 
بیش از ۴۰ س��ال اس��ت که ابزار تحمیلی تحریم و ان��زوا را به جای 
)ایج��اد( یک فرصت عادالنه در پیش گرفته اس��ت، بدون آنکه تاثیر 

چشمگیری بر سیاست های ایران داشته باشد.
مدیر اندیش��کده ش��ورای آتالنتیک از تداوم چنین سیاستی از سوی 
دولت فعلی آمریکا انتقاد کرد و نوشت )واشنگتن( با در پیش گرفتن 

همان سیاست ها در انتظار نتایج متفاوت نشسته است.
مدیر »طرح آینده ایران« در اندیش��کده ش��ورای آتالنتیک اخیرا در 
پنجمین س��الروز انعقاد طرح جامع اقدام مشترک، موسوم به برجام، 
نیز تصریح کرد کارزار فش��ار حداکث��ری دونالد ترامپ با هدف تحت 
فش��ار قرار دادن دولت ایران، تنها به تعمیق اختالفات در خاورمیانه 
منجر ش��ده است. اسلوین یکی از درس های برگرفته از توافق هسته 
ای را اینگونه عنوان کرد که تالش آمریکا برای منزوی کردن ایران و 
نابودی اقتصاد این کش��ور نه تنها به مردم عادی آسیب رسانده، بلکه 

خاورمیانه را به منطقه ای با اختالفات عمیق تر تبدیل کرده است.
دول��ت واش��نگتن در حالی در س��الهای متمادی پ��س از انقالب بر 
تالش خود برای انزوای جمهوری اس��المی تاکید داش��ته، که ایران 
تنها کش��وری در خاورمیانه اس��ت، که س��یطره آمریکا را برنمی تابد. 
برغم س��الها تحریم و کارشکنی از س��وی زمامداران جمهوری خواه 
و دموک��رات مختلف کاخ س��فید، جمه��وری اس��المی همچنان بر 
آرم��ان های اصلی انقالب خود پایبند بوده و با تکیه بر بومی س��ازی 
در بس��یاری از عرصه  ها بویژه نظامی به دس��تاوردهای چش��مگیر و 

خودکفایی دست یافته است.
اخی��را پای��گاه نظامی »گلوبال فای��ر پاور« فهرس��ت قدرت های برتر 
نظامی دنیا در س��ال ۲۰۲۰ را  بر مبنای ۵۰ شاخص مختلف معرفی 
کرد، که بر اس��اس آن جمهوری اسالمی ایران باالتر از رقبای منطقه 

ای خود از جمله عربستان  ایستاد.
به اذعان بس��یاری از تحلیلگران و سیاس��تمداران آمریکایی و غربی، 
برنامه ۲۵ ساله همکاری راهبردی تهران و پکن، از جمله آثار شکست 
آش��کار آمریکا در سیاس��ت فش��ار حداکثری علیه ایران است. سند 
راهبردی که تنها انتشار خبر توافق اولیه آن، دغدغه های بسیاری را 
برای رس��انه ها، تحلیلگران و مقامات دولتی آمریکا و نیز رسانه های 

صهیونیست ایجاد کرد و بسیاری از آنها را به اظهارنظر واداشت.
تا جائیکه گرت پورتر، تحلیلگر آمریکایی برجس��ته مسائل امنیتی از 
آن به عنوان پاتک تهران به کارزار فش��ار حداکثری دولت ترامپ یاد 
کرد. نیکی هیلی، سیاس��تمدار تندرو ضد ایرانی س��ابق دولت آمریکا 
با ناراحتی آن را »پایانی بر انزوای ایران« در عرصه جهانی دانس��ت. 
اس��تفان والت، اس��تاد روابط بین الملل دانش��گاه هاروارد کندی در 
تعبی��ری کنایه آمیز، ای��ن توافق را ماحصل تالش ه��ای ضد ایرانی 
ترامپ و پمپئو دانس��ت و رسانه صهیونیستی جروزالم پست از آن به 
عنوان خبری شوم برای اسرائیل تعبیر کرد. دولت آمریکا در می  سال 
۲۰۱۸ ب��ا طرح ادعا های واهی علیه جمهوری اس��المی، اعالم کرد از 
توافق هسته ای ایران خارج می شود و تعهدات خود ذیل این توافق را 
زیر پا گذاشت. به دنبال آن واشنگتن در قالب کارزار فشار حداکثری 
علیه ایران تمامی تحریم های لغو شده بر اساس برجام را از سر گرفت 
و تالش کرد با تحمیل تروریس��م اقتصادی علیه تهران، کشورمان را 
در راس��تای مقاصد خود به پای میز مذاکره بکشاند. تالشی که تا به 

امروز نافرجام بوده است. تسنیم 

شیخ قاووق: 

شهید سلیمانی بارها جانش را برای 
محافظت از سید حسن نصرهللا به 

خطر انداخت
عضو ش��ورای مرکزی جنبش حزب اهلل به مناس��بت چهاردهمین س��الگرد جنگ ۳۳ روزه 
۲۰۰۶ میالدی تاکید کرد؛ شهید حاج قاسم سلیمانی بارها جانش را برای محافظت از سید 

حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل به خطر انداخت.
شیخ نبیل قاووق نقش شهید حاج قاسم سلیمانی در خالل آن جنگ را یادآوری کرد و گفت 
: موش��کهای نقطه زن، معادالت جدیدی را در نبرد با دشمن پایه ریزی و عمق این رژیم را 
برای اولین بار از سال ۱9۴۸)سال اشغال فلسطین( آشکار کرد و این رژیم را محاصره کرد 
که همه اینها، یک دستاورد استراتژیک است که به نام شهید حاج قاسم سلیمانی ثبت می 
ش��ود. وی افزود حاج قاسم فقط خواس��ت در قلب میدان نبرد در کنار دبیرکل حزب اهلل و 
حاج عماد مغنیه و دیگر برادران قرار داشته باشد، او یکی از آنها در فرماندهی نبرد بود که 
جانش را در قلب خطر قرار داد و هر س��اعت و هر لحظه برای ش��هادت آماده بود، او تمام 
تجربه جهادی خود را در خدمت رزمندگان مقاومت قرار داد و تمام توانمندی های خود را 

برای دفاع از لبنان و شکست دشمن)رژیم صهیونیستی( به کار گرفت.
شیخ قاووق در خصوص رابطه مستحکم میان دبیرکل حزب اهلل و شهید سلیمانی می گوید 
یکی از مهمترین دغدغه های حاج قاسم در خالل جنگ جوالی، حفظ سالمتی جناب سید 

حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل بود و به خاطر آن بارها خود را در معرض مرگ قرار داد.
وی درب��اره توانمندی های امروز مقاومت خاطر نش��ان کرد ام��روز مقاومت در اوج قدرت و 
اقتدار و آمادگی قرار دارد و دشمن هرگز نمی تواند قدرت و غافلگیرکننده های مقاومت را 
کوچک بشمارد یا نادیده بگیرد.   وی تصریح کرد میدان رویارویی با دشمن، غافلگیری های 
ب��زرگ را ثبت خواهد کرد که دش��من حت��ی تصورش را هم نمی کند و ب��ه یاری خداوند 
بزرگترین پیروزی برای ما رقم خواهد خورد. ش��یخ قاووق خاطر نش��ان کرد ما بعد ۲۰۰۶ 
مانند قبل آن نیس��ت و مهمترین درس��های آن جنگ این اس��ت که م��ا در آن جنگ این 
حقیق��ت را دریافتیم که در جهانی که گرگ های درنده وجود دارند، و وحوش بر آن حاکم 
هس��تند، ضرورت دارد قوی باش��یم، ما این نکته را هم درک کردیم که نباید سالح خود را 
زمین بگذاریم و اینکه دست برداشتن از سالح مقاومت و کنار گذاشتن آن، خیانت به وطن 
و امت اس��ت و اینکه سالح خود را با چنگ و دندان خود حفظ کنیم، همچنین این نکته را 
درک کردیم که باید همواره برای مقابله با دشمن آماده باشیم. وی افزود مهمترین عبرتهای 
این جنگ در سقوط عصر پیروزی اسرائیل بود و اینکه پیروزی جوالی همچنان ادامه دارد 
و دشمن همچنان در قعر شکست به سر می برد. شیخ قاووق در پایان گفت به طور خالصه 
درباره این جنگ باید گفت که دشمن تمام توان و امکانات و نیروهای خود را به کار گرفت 
اما سقوط مرگباری را تجربه کرد و مقاومت ثابت کرد که با توکل به خداوند، قادر به تغییر 

معادالت و مسیر منطقه و تبدیل رویاها به واقعیتها و حقایق است. العهد

گزارش

ناظران سیاس��ی بر این باورند؛ قطعا کنش های دیپلماتیک 
می تواند تاثیرات قابل توجهی را در افزایش قدرت و اقتدار 
جمهوری اس��المی ایران داشته باش��د چرا که بخش قابل 
توجه��ی از حرکت ه��ای دش��من حرکت های سیاس��ی-  
دیپلماتیک اس��ت. هفته گذشته مصطفی الکاظمی نخست 
وزی��ر عراق به تهران س��فر ک��رد و با مس��ئوالن عالی رتبه 
جمهوری اس��المی ایران بویژه حض��رت آیت اهلل خامنه ای 
رهب��ر معظم انقالب دیدار ک��رد. الکاظمی در تهران گفت 
ک��ه عراق نخواهد پذیرفت از خ��اک خود، تهدیدی متوجه 
ایران شود و بغداد بسیار تمایل دارد که بر اساس اصل عدم 
مداخل��ه در مس��ائل داخلی، روابط خوبی با تهران داش��ته 
باشد. افزون بر این مسئله، حسن روحانی ریاست جمهوری 
اس��المی ایران و الکاظمی تأکی��د کردند که بغداد و تهران 
مایل هس��تند می��زان تبادل تجاری خود ب��ا یکدیگر را به 
بی��ش از ۲۰ میلیارد دالر برس��انند. از طرفی، محمد جواد 
ظریف وزیر خارجه جمهوری اس��المی ایران هم به مسکو 
س��فر و با مس��ئوالن این کش��ور از جمله رئیس جمهور و 
وزی��ر خارجه روس��یه دیدار و گفت وگو کرد. در این س��فر 
توافق ش��د که معاهده همکاری بین دو کش��ور تا بیس��ت 
سال دیگر تمدید شود و اینکه گروهی از کشورهایی مانند 
ایران، روس��یه و چین تشکیل شود که تحت تحریم آمریکا 
قرار دارند. هدف از این پیش��نهاد، کاهش تأثیرات تحریم و 

همکاری کشورهای مذکور با یکدیگر است.
ویاچس��الو ماتوزوف دیپلمات پیشین روس، سفر ظریف به 
مس��کو را دارای اهمیت استثنایی عنوان و تأکید کرد، این 

س��فر گام تازه ای در جهت همگرایی بین دو کشور است و 
فضای حاکم بر دیدار ظریف و وزیر خارجه روس��یه، بسیار 
خ��وب بود. ماتوزوف تصریح ک��رد، تصمیمات آمریکا برای 
انزوای ایرن، روس��یه و چین ناش��ی از تفکر واپسگراس��ت؛ 
زی��را روابط بین روس��یه و ای��ران از مرحله قبلی، بس��یار 
عمیقتر شده است. نقش��ه سیاسی و اقتصادی جدیدی در 
س��طح جهانی برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا در حال 
ش��کل گیری و تثبیت اس��ت. آمریکا اما در روابط خارجی 
خود و حتی همپیمانانش به مش��کل خورده و دیگر جایگاه 

آمریکا به عنوان پلیس جهانی از بین رفته است.
سیاست برد برد با روسیه و عراق 

محمد صادق کوش��کی کارشناس مسائل سیاست خارجی 
درباره سفر الکاظمی نخست وزیر عراق به ایران به خبرنگار 
سیاس��ت روز گفت: این س��فر از چند جهت اهمیت دارد، 
ابتدا اینکه  عراق بزرگترین و جدی ترین کشوری است که 

بیشترین مرز را با جمهوری اسالمی ایران دارد. 
وی افزود: به بیان دیگر یعنی بیش��ترین تعامالت اقتصادی 
را با دولت عراق داریم، چناچنه س��ال گذشته بیش از ۱۲ 
میلی��ارد دالر کاال ب��ه عراق صادر کردی��م و این به معنای 

رونق صادرات کشورمان به شمار می رود. 
این اس��تاد دانش��گاه اظهار داشت: در س��ال 97 نیز بیش 
از ۴میلی��ون و نیم زائ��ر عراقی وارد ایران ش��دند و رقمی 
بالغ بر ۳میلیون دالر برای کش��ور ارز آوری داشته و رونق 
صنایع خرد و مس��افربری و گردش��گری را نیز فراهم کرده 
اس��ت، بدون تردید می توان گفت عراق مهمترین همسایه 
اقتصادی، سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی ملت ایران در این 

شرایط به شمار می آید و البته یک گلوگاه تنفسی است. 
کوش��کی با تاکید بر اینکه آمریکایی ها در تقال هستند تا با 
فشار به دولت عراق این گلوگاه تنفسی ما را مسدود کنند، 
تصری��ح کرد: در نقطه مقابل، ما هم باید تالش کنیم تا این 
گلوگاه تنفسی را باز نگه داریم و در واقع تعامالت با عراق را 
از دست ندهیم؛ به خصوص در شرایط کنونی ارتباط با عراق 

می توان به عنوان یک مسکن وضعیت کنونی را تثبیت و تا 
حدودی فشارهای اقتصادی را در جامعه ما کمتر گند. وی 
با بیان اینکه سفر نخست وزیر عراق به ایران می تواند  حتی 
تاثیر کوتاه مدت بر شرایط اقتصادی کشورمان داشته باشد، 
خاطرنشان کرد:  ضمن آنکه ایران در موضوعات امنیتی به 
دلیل وجود و حضور آمریکا در عراق سیاس��ت و استراتژی 
مش��ترکی با دولت و ملت عراق دارد. وی در خصوص سفر 
محمد جواد ظریف وزیرخارجه کشورمان به روسیه و دیدار 
ب��ا مقامات این کش��ور نیز گفت: هم اکن��ون در موقعیتی 
هستیم که روس ها تمایل به گسترش ارتباط با ایران دارند 
و این تمایل دو طرفه است؛ در واقع اگر با هوشمندی وارد 
ش��ویم می توانیم یک موازنه ای در ارتباط با مس��کو ایجاد 
کنیم.  کارشناس مسائل سیاست خارجی اظهارداشت: این 
ب��ه معنای اعتماد ک��ردن یا تکیه به روس ها نیس��ت اما با 
توج��ه به رفتارهای یکس��ان تحریمی که آمریکا با دو ملت 
روسیه و ایران دارد به همین دلیل می توان در عرصه های 
مشترکی با روسیه وارد همکاری شد و اگر سیاست خارجی 
ما بتواند شرایط  توسعه مناسبات اقتصادی فراهم کند این 

سیاست برد-برد برای هر دو طرف ایجاد خواهد شد.
پویایی اقتصادی در عرصه دیپلماسی 

سیدرضا صدرالحس��ینی کارشناس مسائل سیاست خارجی 
نیز درباره س��فر ظریف به مس��کو و حضور الکاظمی نخست 
وزیر عراق در ایران به سیاس��ت روز گفت: با توجه به شرایط 
جمهوری اس��المی ای��ران و با توجه ب��ه افزایش تحریم های 

ظالمانه آمریکا و تبعیت محض اتحادیه اروپا از آمریکا، احتمال 
حرکت های سیاسی تخریب کننده افزایش یافته است.

وی اف��زود: قطعا کنش های دیپلماتی��ک می تواند تاثیرات 
قابل توجهی را در افزایش قدرت و اقتدار جمهوری اسالمی 
ایران داشته باشد چرا که بخش قابل توجهی از حرکت های 

دشمن حرکت های سیاسی-  دیپلماتیک است.
صدرالحس��ینی بیان داش��ت: با این روند و با تأکید به سفر 
نخس��ت وزیر عراق به ایران  بخش زی��ادی از تفاهمات به 
ش��کلی امضا و قابلیت اجرا پیدا کرد؛ در ضمن در روز اول 
س��فر الکاظمی به تهران سفری را از سوی آقای ظریف به 
روس��یه داش��تیم که با توجه به ضرورت توافقات راهبردی 
تهران - مس��کو این توافقات به روز رسانی شد. این استاد 
دانش��گاه خاطرنشان کرد: سفر محمد جواد ظریف و دیدار 
با همتای خود و رییس جمهور روسیه توانست یک پویایی 
ویژه ای در دیپلماس��ی جمهوری اس��المی ایران را ترسیم 
کن��د؛ امیدواری��م س��فرهای دیپلماتیک به رف��ع نیازهای 

روزمره مردم و حل مشکالت اقتصادی کمک کند.
وی با اش��اره به اینکه آمریکایی ها با ش��یطنت خاص خود 
ت��الش می کنند عملیات روانی تحریم ه��ای ضد ایرانی را 
تش��دید کنند، خاطرنش��ان کرد: این موضوع را در کاهش 
ارزش ریال در برابر دالر مشاهده کردیم؛ بنابراین باید این 
مس��ئله را مورد توجه قرار دهیم که س��فرهای دیپلماتیک 
انتظ��ارات م��ردم را افزایش می دهد و انتظ��ار آنان از این 
مسئله انتظاری است که بخشی از مشکالت اقتصادی مردم 

را بر طرف کند. 
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عزم جدی ایران و روسیه برای انعقاد قرارداد بلندمدت 
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در مس��کو گفت: مقامات عالی ایران و 
روس��یه برای انعقاد ق��رارداد بلندمدت همکاری های مش��ترک و همه 

جانبه عزم جدی دارند.
کاظم جاللی افزود: س��طح مناس��بات و حوزه همکاریهای فعلی ایران و 

روسیه بسیار فراتر از دهه های گذشته است. همکاری های طرفین عمیق 
تر و معنادار تر شده و ظرفیت های زیادی در روابط دو کشور وجود دارد که 

باید در قالب برنامه جامع همکاری ها به آنها پرداخته شود.
سفیر ایران عنوان کرد: مقامات عالی رتبه دو کشور با نظر داشت افق همکاریهای 
آین��ده، توافق خ��ود را با  به روز کردن و تمدید ای��ن معاهده اعالم کرده و برای 
انعقاد قرارداد بلندمدت همکاری های مش��ترک و همه جانبه ایران و روسیه عزم 

جدی دارند. باشگاه خبرنگاران 

نگرانی وندی شرمن از احتمال انتقام ایران 
مذاکره  کننده هس��ته ای س��ابق آمریکا از احتمال اق��دام انتقام جویانه 

بیشتر ایران بابت ترور سردار سلیمانی ابراز نگرانی کرد.
وندی ش��رمن در مصاحبه ای با شبکه خبری سی ان ان با بیان اینکه از 
تش��دید تنش ها میان ایران و آمریکا نگران است گفت: برخی مسئوالن 

در ایران می گویند که الزم است انتقام بیشتری از آمریکا بابت انفجارها 
]در ایران[ و ترور س��ردار س��لیمانی گرفته ش��ود.  ش��رمن گفت: به نظرم، 

نگران کننده ترین کاری که دولت ترامپ انجام داده این است که مشخص نیست 
هدفش چیس��ت. ش��رمن گفت دولت ترامپ گفته که هدفش تغییر نظام ایران 
نیس��ت، ام��ا توضیح نداده که چه هدفی دارد. او گف��ت: به نظرم هیچ راهبردی 
نداریم ضمن آنکه ایران س��انتریفیوژهای بیشتر، غنی س��ازی بیشتر، توانمندی 

بیشتر دارد و به حمایت از حماس و حزب اهلل ادامه می دهد. تسنیم  

گفت وگوی ترامپ و پوتین درباره ایران دلگرم کننده بود
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین گفت که گفت وگوی 
تلفنی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا درباره ایران دلگرم کننده بود.

میخائی��ل اولیان��وف در این پیام توئیتری نوش��ت: »یک خبر بس��یار 
دلگرم کننده،  که هر روز اتفاق نمی افتد. س��ران روس��یه و آمریکا به 

تب��ادل دیدگاه ها درب��اره موضوعات مرتبط با ای��ران پرداختند. هر دو 
طرف بر ضرورت تالش های جمعی برای حفظ ثبات در منطقه و همچنین 

رژیم جهانی عدم اش��اعه هسته ای تاکید کردند.« منابع خبری شامگاه پنجشنبه 
گزارش دادند ترامپ با پوتین درباره برنامه هسته ای ایران گفت وگو کرد. 

کاخ کرملین در بیانیه ای اعالم کرده س��ران دو کش��ور ب��ا در نظر گرفتن نقش 
ای��االت متحده و روس��یه در حفظ صلح و امنی��ت بین الملل گفت وگوی جامعی 

درباره »ثبات راهبردی« و مسائل کنترل تسلیحاتی داشته اند.  صداوسیما 

اندیشکده شورای آتالنتیک مطرح کرد

 آمریکا در راهبرد تحریم و انزوا علیه ایران سالهاست 
شکست خورده است

دیپلماسی اقتدار 
مردم انتظار دارند که سفرهای دیپلماتیک بخشی از مشکالت اقتصادی آنان را بر طرف کند

ارزیابی ناظران سیاسی از همزمانی سفر الکاظمی به تهران و ظریف به مسکو: 

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان


