
فشار دولت ترامپ بر اندیشکده 
آمریکایی 

اندیش��کده ش��ورای روابط خارجی که قرار اس��ت 
سه ش��نبه آینده میزب��ان وزیر خارج��ه جمهوری 
اس��امی ایران در نشس��تی مجازی باشد، از سوی 
مقامات دولت ترامپ و متحدان آن در کنگره تحت 

فشار و انتقاد قرار گرفته است.
اعت��راض دولت ترامپ و مقام��ات آمریکایی به این 
اندیشکده برای دعوت از ظریف، در ادامه فضاسازی 
اخی��ر رس��انه های غرب��ی و مقامات این کش��ور و 
مداخله جویی در ام��ور داخلی ایران در پی قصاص 
نوید اف��کاری صورت گرفته اس��ت. همچنین یک 
گروه حقوقی مدعی اس��ت این روی��داد در تناقض 
با قوانین تحریمی آمریکاس��ت. بناب��ر گزارش این 
نشریه آمریکایی، آن ها با تفسیرهای سختگیرانه از 
قوانین تحریمی آمریکا معتقدند آمریکایی ها از ارائه 
هر گونه خدمات از جمله خدمات مرتبط با فناوری 

به افراد تحت تحریم منع هستند. فارس 

اعتراض ایران به سازمان ملل در پی 
تهدیدات ترامپ

جمه��وری اس��امی در پ��ی تهدی��دات ترامپ در 
نام��ه ای اعتراضی به س��ازمان ملل ضمن هش��دار 
نسبت به اینکه آمریکا مسئول هرگونه ماجراجویی 
احتمال��ی خواهد ب��ود، اعام کرد: ای��ران در دفاع 
مش��روع از ملت، س��رزمین و منافع خود لحظه ای 

تردید نخواهد کرد.
طی این نامه که از طرف مجید تخت روانچی سفیر 
و نماینده دائم جمهوری اس��امی ایران در سازمان 
ملل ارسال ش��ده، ضمن اشاره به تهدید مذکور، از 
آن به عنوان نقض اصول منش��ور س��ازمان ملل، از 
جمل��ه ماده ۲ آن که صراحتا تهدید یا اس��تفاده از 

زور را ممنوع می کند، یاد شده است.
همچنین با اشاره به تهدیدات گذشته آمریکا علیه 
ایران و نیز ترور سردار سلیمانی توسط این کشور، 
از ش��ورای امنیت  خواسته شده است این کشور را 
وادار سازد به تهدیدات و سایر اقدامات غیرقانونی و 

سیاست های غیرمسئوالنه خود پایان دهد.
روانچی همچنین با هش��دار نسبت به اینکه آمریکا 
مس��ئول هرگونه ماجراجوی��ی احتمالی خود علیه 
ای��ران خواه��د بود، اع��ام کرده اس��ت جمهوری 
اس��امی ایران در دفاع مشروع از ملت، سرزمین و 
منافع خود لحظه ای تردید نخواهد کرد. تسنیم 

هیچ کس تالش های مضحک آمریکا 
را نمی پذیرد

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین 
محورها و نتایج مذاکرات در ش��ورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران 

را بیان کرد.
میخائیل اولیانوف، در صفحه توییترش نوشت: چهار 
نکت��ه اصلی که در مذاکرات ش��ورای حکام آژانس 
درباره راس��تی آزمایی در ایران مطرح شد: حمایت 
از آژانس، حمایت از توافق  هسته ای که باید حفظ  
شود، ضرورت بازگشت ایران به پایبندی  کامل )به 

تعهدات هسته ای(، ابراز تاسف از موضع آمریکا.
وی همچنین نوش��ت: مذاکرات در ش��ورای حکام 
آژانس نشان می دهد که عما هیچ کسی تاش های 
مضحک آمریکا برای نش��ان دادن خ��ود به عنوان 
عضوی خودخوانده از توافق هسته ای را نمی پذیرد. 
واش��نگتن خود را در سال ۲۰۱۸ با خروج از توافق 

هسته ای از موقعیتش محروم کرد. ایسنا 

بیانیه تروئیکای اروپا در شورای حکام 
درباره ایران

نماینده انگلی��س در آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به محورهای بیانیه تروئیکای اروپا در شورای حکام 

آژانس پیرامون برنامه هسته ای ایران اشاره کرد.
دیوید هال نماینده انگلی��س در آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی و ش��ورای ح��کام آژان��س در صفحه 
توییترش از انتش��ار بیانیه تروئی��کای اروپا)آلمان،  
فرانسه و انگلیس( در جلس��ه شورای حکام درباره 
برنامه هس��ته ای ایران خبر داد.  ه��ال درباره این 
بیانیه گفت: بیانیه تروئیکای اروپا در شورای حکام 
آژانس تعهد مداوم ما به برجام)توافق هسته ای( را 
بیان می کند. عدم پایبندی سیس��تماتیک ایران به 
تعهدات تحت برجام به طور جدی منافع در زمینه 
عدم اشاعه تسلیحات هسته ای را تضعیف می کند. 
نماین��ده انگلیس در آژان��س همچنین مطرح کرد: 
نگرانی ها شامل ذخایر اورانیوم)که دوباره باال است( 
و س��طح غنی س��ازی آن می ش��ود که تحقیق و 
توسعه پیرامون سانتریفیوژهای پیشرفته ادامه دارد 
و برای نصب س��انتریفیوژهای بیش��تر برنامه ریزی 

شده است.  صداوسیما   

اخبار گزارش

س��فارت خانه های غرب��ی در ایران هیچ وق��ت به خوبی به 
وظایف قانونی خودش��ان عمل نکردن��د و همواره خارج از 

چارچوب های قوانین دیپلماتیک اقدام کردند.
چند روز گذشته دستگاه دیپلماسی کشورمان سفیر آلمان 
را ب��ه منظور اقدام خ��ارج از عرف دیپلماتی��ک به  وزارت 
ام��ور خارجه احضار کرد و مدی��رکل اروپای وزارت خارجه 
اقدام��ات این س��فیر را ب��ه منزله دخال��ت در امور داخلی 

کشورمان دانست و به شدت آن را محکوم کرد.
او همچنی��ن با تاکید بر اینک��ه مداخله در قوانین، مقررات 
و رویه ه��ای قضایی مس��تقل جمهوری اس��امی ایران به 
هیچ وجه قابل قبول و تحمل نیس��ت، گفت که از سفارت 
آلم��ان انتظار می رود حد و حدود وظایف دیپلماتیک خود 
را ش��ناخته و پ��ا از آن فرات��ر نگذارد. البته ای��ن اولین بار 
نیست که شاهد چنین اقدامات و اظهاراتی از سوی سفرای  

خارجی به ویژه سفرای غربی بوده ایم.
ب��ا نگاهی کوتاه به تاری��خ معاصر ایران متوجه می ش��ویم 
س��فارت خانه ه��ای غربی و به خصوص س��فارت خانه های 
اروپای��ی در ای��ران هیچ وقت به خوبی ب��ه وظایف حقوقی 
و قانون��ی خودش��ان عم��ل نکرده ان��د و هم��واره خارج از 
چارچوب های قوانین دیپلماتیک حرکت کردند. خسروانی 
کارشناس مس��ائل سیاس��ی با ذکر مثالی به شفافیت این 
موضوع می پردازد. او معتقد است که در نقش آفرینی غربی 
ها در جنبش مش��روعیت ایران ش��اهد  یک خیزش بزرگ 
مردمی بودیم که می توانس��ت تحوالت بزرگی را در تاریخ 
ایران به وجود بیاورد، متاس��فانه با حضور س��فارتخانه های 
غربی و اروپایی و خصوصاً انگلیس این جنبش مش��روعیت 
ب��ه انحراف کش��یده و خون های بس��یاری پایمال ش��د و 
نتوانس��ت آن هدف بزرگی که علما و جریان مشروعیت در 

کشور دنبال می کردند به تحقق برسد.
به باور کارشناس��ان انگلیس، فرانسه و آلمان به عنوان سه 
کش��ور اروپایی همواره در مس��ائل داخلی س��ایر کشور ها 
دخالت می کنند و س��فرای این سه کش��ور طی سال های 
اخیر فراتر از ماموریت تعیین ش��ده خود در مسائل داخلی 

ایران دخالت کرده اند.
این ها در حالی اس��ت که  سفرا و دیپلمات های یک کشور 
خارجی در کشور میزبان موظف به رعایت دستور العمل های 
حقوقی و دیپلماتیک هستند و این موضوع در کنوانسیون 
وین و سایر آیین نامه های دیپلماتیک پیش بینی شده است 
و در مقابل دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشور هم 
وظیفه دارد، تحرکات س��فرا و دیپلمات ها را رصد کند و در 
مواردی که متوجه ش��ود این تح��رکات در تعارض با آیین 
نامه های مبنایی قرار دارد، به آن ها در وهله اول تذکر دهد 

و در وهله دوم برخورد کند.
حس��ن هانی زاده کارشناس مسائل سیاس��ی ، با اشاره به 
توئیت های س��فیر آلمان در مورد ای��ران، گفت که دخالت 
کش��ور ها در امور ایران نقض آش��کار حاکمیت ملی ایران 
بوده و س��فیر آلمان قوانین بین المللی را نقض کرده است، 
چراکه نباید با ارس��ال توئیت هایی در مسائل داخلی کشور 
ما دخالت کند و دخالت س��فیر آلمان در ایران نقض تمام 
قوانین و معاهدات بین المللی تلقی می شود و ایران به ویژه 
وزارت خارجه کشورمان باید در این خصوص هشدار جدی 
به س��فیر آلمان دهد تا فراتر از ماموریت تعیین شده خود 
در مسائل داخلی ایران دخالت نکند، اکنون در قرن بیست 

و یک هستیم و باید قوانین بین المللی حاکم باشد.

داستان دخالت یک مسئول امنیتی آلمان در ایران
میشائیل کلور برشتولد سفیر س��ابق آلمان در ایران که از 
او به عنوان مارکوپولوی س��فرای اروپایی نیز یاد می ش��د و 
در م��دت حضور خود در ایران س��عی می کرد با حضور در 
مناطق مختلف و ارتباط گیری با اقش��ار مختلف اجتماعی 
از جمله چهره های هن��ری برای خود وجهه ای محبوب در 
می��ان ایرانیان خلق کند اما در نهایت به دلیل دخالت ها و 

سابقه امنیتی که داشت به آلمان بازگشت.
هانی زاده کارشناس مسائل سیاسی می گوید که »میشائیل 
کلور برش��تولد« س��فیر س��ابق آلمان در ایران در گذشته 
مس��ئول دس��تگاه های امنیتی آلمان بوده و به عنوان سفیر 
به ایران اعزام ش��ده اس��ت ش��کی نیس��ت و تم��ام ادله و 
اس��ناد موجود نشان دهنده آن است که وی خارج از سیاق 
ماموریت سیاس��ی خود، دس��ت به جمع آوری اطاعات از 
اماکن حس��اس ایران زده است و شواهد حاکی از آن است 
که سفیر آلمان تاش می کرد تا خارج از حوزه دیپلماتیک 
به نوع��ی امنیت ایران را مختل کند. وقتی س��فیری برای 
انجام ماموریتی به کش��وری اعزام می ش��ود باید پیشینه و 
س��وابق کاری او ارسال ش��ود، اما گویا کشور آلمان در این 
خصوص بخش مربوط به فعالیت امنیتی س��فیر اعزامی را 

منتقل نکرده بود.
برشتولد از افسران ارشد اطاعاتی آلمان بود که حلقه های 
مشترک با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی را رهبری 
کرده و چند س��ال نیز به عنوان دیپلمات در سفارت آلمان 

در تل آویو بوده است.
جعفر قنادباشی با اشاره به اقدام اخیر آلمان در تروریستی 
ش��ناختن ح��زب اهلل لبن��ان و همچنی��ن گمانه زنی ها در 
ارتباط��ات س��فیر برلین در ای��ران با موس��اد گفت که هر 
چند دولت آلمان در عرصه های اقتصادی به موفقیت هایی 
دس��ت یافته، اما در عرصه سیاس��ی بس��یار ضعیف عمل 
می کند و نگاهش به مس��ائل سیاس��ی س��طحی و حتی از 
برخی کشور های عقب مانده آفریقایی پایین تر است. دولت 
آلمان نش��ان داده در مس��ائل سیاسی بینش الزم را به کار 
نمی گی��رد و از طرفی در حفظ اس��تقال کش��ورش کامًا 
تحت تأثیر آمریکایی ها و صهیونیست ها بوده که این مسئله 

بسیار عجیب است.
حنیف غفاری کارش��ناس مس��ائل اروپا با اش��اره به تغییر 
سفیر آلمان در ایران، گفت که اخیرا شاهد حواشی از سوی 
س��فیر سابق آلمان در کش��ور بودیم، او که یکی از معاونان 
سازمان جاسوس��ی آلمان بود و فعالیت های امنیت داشت 
به کش��ور خود بازگشت. اکنون هم در مورد سفیر جدید و 

دیپلمات های آلمان شاهد چنین مسائلی هستیم.

سابقه دخالت سفرای خارجی در ایران
هانی زاده کارش��ناس مسائل بین الملل با بیان اینکه سفیر 
انگلیس در تظاهرات سال ۹۸ و ۹۷ در ایران حضور داشت، 
گفت که دخالت سفیر آلمان در مسائل داخلی و اعدام یکی 
از جنایتکاران که قاتل یک انسان بی گناه بوده است، نشان 
می ده��د که ماموریت این گونه س��فرا دخالت در مس��ائل 
داخلی ایران اس��ت و وزارت خارجه کشورمان باید هشدار 
جدی به س��فرای مداخله گر دهد و اج��ازه ندهد که آن ها 
فراتر از دستور العمل های بین المللی و ماموریت های تعیین 

شده خود در مسائل داخلی ایران دخالت کنند.
او همچنی��ن تاکید می کند که ایران یک کش��ور مس��تقل 

اس��ت و تصمیمات ما داخلی اس��ت، لذا هیچ کشوری حق 
ندارد در مس��ائل داخلی ما دخالت کن��د و اگر این چنین 
رفتای از س��وی س��فرای کش��ور های خارجی به ویژه سه 
کش��ور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه که خود را متولی 
جهان می دانند، انجام ش��ود، ایران باید هشدار جدی دهد 
و حتی س��طح روابط خود را با این کشور ها از سطح سفیر 

به کاردار تنزل دهد.
غفاری کارشناس مس��ائل اروپا هم در این خصوص معتقد 
اس��ت که س��فیر و دیپلمات های انگلیس ه��م در ایران به 
صورت مزمن و مستمر تنش آفرینی و مداخات داشته اند 
که مهم ترین آن به حضور س��فیر انگلیس در اغتشاش��ات 
ایران برمی گردد، در واقع برخی از س��فرا س��عی می کنند 
که در مس��ائلی که به ادعای خودش��ان نقض حقوق بش��ر 
محس��وب می ش��ود، علیه مردم و جمهوری اسامی ایران 
ورودی آش��کار و عریان، به صحنه داش��ته باشند و دخالت 

کنند.
عباس خسروانی کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه در 
فتنه  سال ۸۸  اس��ناد و مدارکی در دست داریم که اثبات 
می کند س��فارتخانه های اروپایی با همکاری آمریکا در بروز 
آشوب ها بس��یار پررنگ عمل کردند، گفت که حتی ما در 
طی این چند سال اخیر شاهد حضور میدانی برخی از سفرا 
در می��ان تجمع کنندگان بودیم که همه تاش های خود را 
چه در فض��ای مجازی و چه در حوزه اح��زاب و گروه ها و 
شخصیت ها به میدان آوردند تا به اهداف خود در فتنه ۸۸ 
برس��ند و همچنین در ترور های که در کش��ور اتفاق افتاده 

نقش سفارت خانه ها نیز کامًا روشن است.
او همچنین معتقد اس��ت که با مطالعه فتنه سال ۹۸ نقش 
سفارتخانه ها و سفرا باز هم به وضوح مشخص است و حتی 
در مهمانی های مش��کوکی که برخی از س��فرا داشتند و یا 
انحراف��ی که در فرهنگ و فضای مج��ازی ما در حال رقم 
خوردن اس��ت، رد پای این س��فارتخانه ها و عوامل آن ها به 

وضوح قابل مشاهده است.
کارشناس مسائل سیاس��ی با بیان اینکه تاریخچه وضعیت 
س��فارتخانه ها ب��رای ما پیامد های مهم��ی دارد که  باید از  
تاری��خ پر فراز و نش��یب این س��فارتخانه ها عبرت بگیریم، 
گفت ک��ه با یک دقت و تأمل بیش��تری موضوع س��فارت 

خانه ها را دنبال کنیم.
البته این نکات همان مطالب ارزش��مندی اس��ت که مقام 
معظم رهبری در س��ال ۹۷ در س��خنرانی خ��ود در جمع 
مداحان فرمودند که امروز دش��منان به زوایای زندگی من 
و ش��ما ملّت انقابی، با دّقت دارند نگاه می کنند که ش��اید 
نقط��ه ضعفی پیدا کنند و از آنجا نف��وذ کنند؛ این مناطق 
نفوذ دشمن را شناس��ایی کنید، در مقابل آن ها صف آرایی 
کنی��د؛ وقت را ه��در ندهیم. ام��روز هم��ه موّظفیم، همه 
مسئولیم؛ جامعه ی مّداحان هم جزو جوامع مسئول کشور 

است. معارف اسامی را تبیین کنید.
مق��ام معظم رهب��ری همچنین در دی��دار کارکنان وزارت 

اطاعات س��رویس های جاسوس��ی طرف مقاب��ل را محور 
اصلی ای��ن رویاروی��ی دانس��تند و گفتند »دس��تگاه های 
اطاعاتی جبهه مقابل که برغم همه امکانات خود، تا بحال 
نتوانس��ته اند هیچ غلط مهمی انجام دهند، ولی اگر در این 
جنگ دچار غفلت ش��ویم مغلوب خواهیم ش��د و اگر دچار 

ساده اندیشی شویم ضربه خواهیم خورد«.
غفاری کارش��ناس مس��ائل اروپا در این ب��اره می گوید که 
برخورد با س��فیر سطوح مختلفی از احضار سفیر به وزارت 
خارجه تا اخراج آن را شامل می شود و این یک مسئله کاما 
معمولی در مناسبات دیپلماتیک کشور ها محسوب می شود 
و بار ها ش��اهد بودیم که در کشور های مختلف هنگامی که 
دیپلماتی فعالیت های غیر متعارفی انجام می دهد به راحتی 
اخراج می شود، اما متاسفانه دیپلمات های اروپایی و سفرای 
سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه در برخی از موارد برای 
خود شأنی باالتر از یک سفیر قائل هستند و عما به عامل 
رسمی مداخله کش��ور های خود در ایران تبدیل می شوند، 
به نظر می رس��د ک��ه دیگر ابایی هم از ای��ن نقش آفرینی 

ندارند.
غفاری با اش��اره ب��ه اقدامات وزارت خارجه کش��ورمان در 
برخورد با دخالت های س��فرای خارجی، گفت که متاسفانه 
وزارت خارج��ه تاکنون برخورد قاطع و س��ختی که منجر 
به پیش��گیری از ادامه رفتار های ساختار شکنانه و مداخله 
گرایانه دیپلمات ها و س��فرای اروپایی ش��ود، از خود نشان 
نداده اس��ت و همین موضوع باعث گس��تاخی بیشتر آن ها 
ش��ده اس��ت و  حداقلی ترین کاری که وزارت امور خارجه 
کش��ورمان باید در برابر دخالت های سفرای اروپایی انجام 
دهد، این اس��ت که با اس��تناد به قوانین دیپلماتیک رایج 
در سراس��ر دنیا یعنی آیین نامه ه��ای رایج و ماموریت های 
واحدی که برای یک سفیر و دیپلمات تعیین می شود، سفرا 

و دیپلمات های مداخله گر را مورد بازخواست قرار دهد.
کارش��ناس مس��ائل اروپا همچنین بر این باور است که تا 
زمانی ک��ه دیپلمات ها و س��فرای کش��ور های غربی حس 
کنن��د، مداخله های آن ها هیچ هزین��ه ای در ایران ندارد و 
نهایت هزینه ممکن احضار یک س��فیر خواهد بود، قطعا به 
فعالیت ه��ای مداخله گرایانه خ��ود ادامه می دهند و هزینه 
احضار س��فیر را ب��ه راحت��ی پرداخت می کنند. دس��تگاه 
دیپلماس��ی ما باید به مراتب برخ��ورد جدی تری در مورد 
دخالت ه��ا انجام دهد و با اس��تناد به داش��ته های حقوقی 
که ش��امل قوانین بین المللی، دیپلماتیک و قوانین داخلی 

کشورمان می شود با سفرای مداخله گر برخورد کند.
هانی زاده کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی با اش��اره به نقش 
دستگاه های مسئول در مقابله با دخالت سفرا در کشورمان، 
گفت که وزارت اطاعات و وزارت امور خارجه نباید از این 
مس��ئله به سادگی عبور کنند و در این خصوص باید دقت 
زیادی انجام شود تا دشمنان قسم خورده ما به جای سفیر 
برای ما جاسوس نفرستند و نباید امکان آشوب آفرینی در 

کشور را به دشمن بدهیم. باشگاه خبرنگاران 
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ماموریت سفرای غربی در ایران چیست:

انجام امور دیپلماتیک
 یا مداخله گری؟!

واکنش جاللی به گستاخی آمریکا 
سفیر جمهوری اسامی ایران در روسیه عنوان کرد: علی رغم پاسخ منفی 
جامعه جهانی به اقدامات یکجانبه و غیرقانونی آمریکا در احیای تحریم ها 
علیه ایران، این کش��ور همچنان گستاخانه کشورهای جهان را به نقض 
قوانین بین المللی فرا می خواند. کاظم جالی در توئیتی به زبان روس��ی 

نوشت: علی رغم پاسخ منفی جامعه جهانی به اقدامات یکجانبه و غیرقانونی 
آمریکا در فعال س��ازی مکانیسم اس��نپ بک )ماشه( و احیای تحریم ها علیه 

ایران، آمریکا همچنان گس��تاخانه کشورهای جهان را به نقض قوانین بین المللی 
ف��را می خواند. وی افزود: حرک��ت نامتوازن و مغایر با قوانین بین المللی تنها باعث 
انزوای بیشتر ایاالت متحده آمریکا خواهد شد. مایک وزیر امور خارجه آمریکا دو 
روز پیش با تکرار اتهام زنی به ایران از کش��ورهای اروپایی خواست تا به واشنگتن 

در تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران کمک کنند. فارس  

ترامپ هیچگونه امتیازی به ایران نخواهد داد
مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه در مصاحبه ای تاکید 
ک��رد که رئیس جمهور آمریکا هیچگون��ه امتیازی به ایران نخواهد داد. 
جرد کوش��نر که با ش��بکه خبری العربیه مصاحبه می کرد، اضافه کرد: 
به تاش ها برای عدم دس��تیابی ایران به ساح هسته ای ادامه خواهیم 

داد و دولت آمریکا به سیاس��ت فش��ار علیه نظامی ایران ادامه می دهد. 
مشاور ترامپ افزود: نس��ل جدید در خاورمیانه خواستار برداشتن گام هایی 

اس��ت و ما خواس��تار کمک به فلسطینیان هس��تیم اما نخست باید خود آنها به 
خودش��ان کمک کنند. وی گفت که دول��ت کنونی آمریکا در تاش برای بهبود 
زندگی فلسطینیان است مقامات اماراتی و بحرینی دیروز در حضور نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن توافق سازش کشورشان 

با رژیم اشغالگر صهیونیستی را امضا کردند. مهر 

می خواهند ترامپ را به مادر باتالق ها بکشانند
وزیر امور خارجه در واکنش به گزارش سفارشی نشریه آمریکایی عنوان 
کرد: دروغگوی همیش��گی با طرح هش��داری دروغین، ترامپ را گمراه 
کرد تا دش��من ش��ماره یک داعش را ترور کند. اکنون تاش دارد تا با 
هشدار دروغین جدید ترامپ را به مادر تمامی باتاق ها بکشاند و فریب 

دهد. محمدجواد ظریف در توئیتی در پی گزارش سفارش��ی و بی اساس 
نشریه آمریکایی پالتیکو در ایراد اتهام بی اساس به جمهوری اسامی ایران 

مبن��ی بر طراح��ی اقدامات علیه یک دیپلمات آمریکای��ی در آفریقای جنوبی در 
توئیتر نوش��ت: دروغگوی همیش��گی )پامپئو( با طرح هش��داری دروغین، دونالد 
ترامپ را گمراه کرد تا دشمن شماره یک داعش )سردار شهید قاسم سلیمانی( را 
ترور کند. وی افزود: هم اکنون، وی تاش دارد تا از طریق ارائه هش��دار دروغین 

جدیدی، ترامپ را به مادر تمامی باتاق ها بکشاند و فریب دهد.  تسنیم 

روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم با بیان اینکه رئیس جمهور 
آمری��کا از بیم��اری روانی"فرافکنی" رنج می برد نوش��ت: 
سیاس��ت خویش��تنداری ایران تمامی ط��رح و برنامه های 
ترام��پ برای ش��عله ور کردن فتیله جن��گ را خنثی کرده 

است.
روزنام��ه فرامنطقه ای "رای الیوم" در یادداش��تی نوش��ت: 
دونال��د ترام��پ ، رئیس  جمه��ور آمریکا بع��د از اظهارات  
اخیرش مبنی بر اینکه در حال بررس��ی نقش��ه ترور بشار 
اس��د، رئیس جمهوری س��وریه ب��ود، و نی��ز  تهدید کردن 
ایران به اینکه اگر س��فیر واش��نگتن در جنوب آفریقا ترور 
ش��ود، پاسخی هزار بار ش��دیدتر به تهران خواهد داد الزم 
اس��ت این مرد ب��رای درمان و معاینه رش��د عقلی  به یکی 
از بیمارس��تان های تخصصی منتقل شود زیرا او از بیماری 

روانی معروف به "فرافکنی" رنج می برد.

در این یادداش��ت آمده اس��ت: عجیب نیست که ترامپ از 
سرویس های اطاعاتی آمریکا بخواهد طرح ترور بشار اسد 
را اجرا کنند . او این طرح را با مشاورانش در میان گذاشته 
اس��ت ولی "جیمز متیس" وزیر دفاع این کش��ور که بعدا 
برکنار ش��د  به ش��دت با آن مخالفت ک��رد، همانگونه که 
ترامپ این افشاگری را روز سه شنبه در گفت وگو با "فاکس 
نی��وز" تلویزیون مورد عاقه اش مطرح ک��رد زیرا او مردی 
خونریز و شکس��ت خورده است و شکستش در انتخابات  را 
هر روز نزدیک تر می بیند، و انتظار می رود بعد از خروجش 
از کاخ س��فید با مس��ائل خطرناک و جدی تر مواجه ش��ود 
که در صورت شکس��ت در انتخابات پشت میله های زندان 

می افتد تا الگویی برای معلمش "بنیامین نتانیاهو" شود.
در ادامه این یادداش��ت آمده است: وقتی می گوییم ترامپ 
از بیم��اری "فرافکن��ی" رنج می برد به این دلیل اس��ت که 

او ب��ه مقتضای ای��ن بیماری، می خواهد اته��ام این ترور را 
متوج��ه ایران کند. او این ادعا را پس از آن مطرح کرد که 
دس��تگاه های اطاعاتی کشورش گزارشی جعلی و دروغین 
را ب��ه نش��ریه "پولیتیکو" ارائه دادند مبن��ی بر اینکه ایران 
قصد دارد در واکنش به ترور س��ردار حاج قاسم سلیمانی، 
النا مارکس، سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی را ترور کند.

نویس��نده در  ادامه آورده است:  چرا باید ایران در این برهه 
زمانی به کش��وری برود که دوست خود و تمام جهان اسام 
است تا این سفیر آمریکا را از میان ۱۷۰ سفیر دیگر آمریکا 
در سرتاس��ر جهان ترور کند؛ چون او دوس��ت ترامپ است؟ 
ایران زمانی که انتقام ترور س��ردار حاج قاس��م س��لیمانی را 
گرفت موشک ها را برای بمباران پایگاه "عین االسد" آمریکا 
در غرب عراق شلیک کرد و همپیمانانش را به صدور قانونی 
در پارلم��ان عراق مبنی بر اخراج تمامی نیروها و پایگاه های 
آمریکایی در این کشور، تشویق کرد و به خواسته اش رسید 
زی��را این نیروه��ا در مرحله اول به نص��ف کاهش یافتند و 

پایگاه های شان از مجموع ۱3 تا به 3 تا تقلیل یافت.
ای��ن روزنامه فرامنطقه ای می نویس��د: اعت��راف ترامپ به 

بررس��ی ترور بشار اسد نشانگر یاس و ناامیدی او است زیرا 
در جنگ��ی ۹ س��اله که خود به منظور س��اقط کردن نظام 
دمش��ق، به تنهایی ۹۰ میلیارد دالر هزینه کرده اس��ت و 
در نهایت این پول ها به هدر رفت و ارتش س��وریه موفق به 

بازپس گیری ۸۰ درصد از خاک سوریه شد.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است که دونالد ترامپ 
ب��ه دلیل کاهش ش��انس انتخاباتی  و شکس��ت در مدیریت 
بح��ران کرونا و همچنین ابقای تمام دش��منانش در قدرت 
به ویژه روسای چین، سوریه، کره شمالی، روسیه و ایران در 
اوج ناامیدی به س��ر می برد و اکنون آماده بستن چمدان ها و 
خروج شکس��ت خورده و تحقیرآمیز از کاخ سفید است.  در 
پایان این یادداشت آمده است: سیاست خویشتنداری ایران 
تمامی طرح و برنامه های ترامپ برای شعله ور کردن فتیله 
جنگ را خنثی کرده است و او بیشتر از 45 روز زمان برای 
این ماجراجویی یا قمار ندارد که از طریق  آن می خواهد در 
انتخابات پیروز شود. ایران همانگونه که "جیمی کارتر"  را 
ساقط و از دور دوم ریاست جمهوری اش محروم کرد همان 

کار را با ترامپ نیز خواهد کرد. ایسنا 

 رای الیوم در یادداشتی با اشاره به تهدیدات ترامپ علیه ایران نوشت:

ترامپ به یکی از بیمارستان های تخصصی منتقل شود


