میخواهیم به ایران فشار بیاوریم
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته که کشورش خواستار اعمال
فش��ار حداکثری علیه ایران است و مهم نیست  ۱۳عضو شورای امنیت
چ��ه نظری در این خصوص دارند .کلی کرافت در مصاحبهای با روزنامه
ال
جروزالمپس��ت برای بازگردان��دن تحریمها علیه ای��ران گفت :ما کام ً
آمادهایم وقتی داری��م کار صحیح انجام میدهیم ،تنها بمانیم .وی اضافه
کرد :در اینجا ما با مسابقه محبوبیت طرف نیستیم .من نیازی به اینکه یک
گروه با هیاهو به من بگوید دارم کار درست را انجام میدهم ندارم ،چون چیزی
که به آن نیاز داریم یک دس��تور صریح از س��وی رئیسجمهور ترامپ اس��ت .ما
فشار حداکثری علیه ایران اعمال خواهیم کرد .واقعاً اهمیتی ندارد  ۱۳عضو دیگر
ش��ورای امنیت چه میگویند .کلی کرافت گفت :ما فرصتهای زیادی در اختیار
سه کشور اروپایی قرار دادیم .فارس
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پاسخ نماینده وزارت خارجه ایران به مقام آمریکایى
نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور افغانس��تان اظهارات غیر واقعی
نماینده آمری��کا پیرامون نقش جمهوری اس�لامی ایران در روندهای
جاری در این کش��ور را غیر مس��ئوالنه و نش��انه بارزی از عدم درک
دقیق تحوالت افغانس��تان توس��ط این کشور دانس��ت .محمد ابراهیم
طاهریان افزود :جمهوری اس�لامی ایران رس��ما و ب��ه صراحت از آغاز
مذاکرات بین دولت افغانس��تان و طالبان حمایت و بر آمادگی خود برای
پیش��برد روند صلح واقعی و پایدار در این کش��ور تاکید کرده اس��ت و ثبات در
افغانستان بخش جدایی ناپذیر و دایمی سیاست ما در این کشور است .طاهریان
تاکید کرد :اظهارات مطرح ش��ده توس��ط مقام آمریکایی ناشی از مشخص شدن
تدریجی اشتباه معماران توافق دوحه در نحوه پیشبرد روند صلح و توسل آنان به
بازی سرزنش دیگر کشورها است .باشگاه خبرنگاران

عربستان به موجودی حقیر تبدیل شده است
سخنگوی وزارت خارجه ایران به پریشان گوییهای اخیر پادشاه سعودی
واکنش نش��ان داد .سعید خطیب زاده اظهار داشت :عربستان سعودی به
عنوان پایگاه و خاس��تگاه تفکرات گروههای تروریستی تکفیری و حامی
اصلی مالی و لجس��تیکی تروریس��م در منطقه ،سالهاس��ت برای گریز از
واقعیتها و دم پاسخگویی به جنایتهای خود سیاست فرافکنی و دگرگون
نشان دادن حقایق را در دستور کار خود قرار داده است تا شاید امروز را به فردا
برساند .خطیب زاده اضافه کرد :حمایت و همسویی رژیم سعودی با ایاالت متحده
در تداوم سیاس��ت شکست خورده فشار حداکثری علیه ایران ،تالش برای توسعه
مراودات با رژیم غاصب صهیونیس��تی و باج دادنهای میلی��ارد دالری به دیگران
آنهم از جیب مردم آن کشور ،نه تنها نتیجهای برای آنان نداشته بلکه عربستان را
به موجودی حقیر در میان کشورهای عربی تبدیل کرده است .ایسنا
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ارزیابی سفر ظریف به مسکو از نگاه کارشناس مسائل سیاست خارجی:

همراهی راهبردی مسکو با تهران تحوالت جدیدی را رقم میزند
کارشناس مس��ائل سیاست خارجی
معتقد است؛ همراهی راهبردی ایران
و روس��یه میتواند تحوالت جدیدی
را در تمام مس��ائل جهانی رق م بزند
که به صلح جهانی نیز منجر شود و
در جبهه سوریه نیز راه مقاومت نیز
با قدرتتر از گذش��ته ادامه خواهد داشت .وزیر امور خارجه
جمهوری اس�لامی ایران در سی و یکمین سفرش به مسکو
ضم��ن رایزنی با همتای روس خود اب��راز امیدواری کرد که
در ماه اکتبر و ریاس��ت روس��یه بر ش��ورای امنیت کماکان
شاهد نقش مثبت این کشور در حفظ اعتبار شورا و مقابله با
حرکتهای خالف قانون آمریکا باشیم.
وزی��ر امور خارجه روس��یه در دیدار با ظری��ف با بیان اینکه
اوضاع پیرامون برجام متش��نجتر ش��ده است ،عنوان کرد که
آمریکاییها ایدهه��ای غیرقابل قب��ول و غیرقانونی را پیش
میبرند که مورد حمایت هیچ کس در شورای امنیت نیست.
محمدجواد ظری��ف هم ضمن ابراز خرس��ندی از حضور در
روسیه برای سومین بار در طول بیماری کرونا و سی و یکمین
بار در طول وزارتم به مسکو اظهار داشت :حتی کرونا نتوانسته
مانع آمدن من به مسکو شود.
وی از نقش بسیار جدی و سازنده روسیه در آژانس بینالمللی
انرژی اتمی و همین طور در ش��ورای امنیت قدردانی کرد و
افزود :امروز میتوانیم با توجه به نقش مثبتی که روسیه بازی
کرده اقدامات بیش��تری را درباره حفظ برجام مورد گفتوگو
قرار دهیم و به تفاهم برسیم و همین طور برای تضمین روابط
بینالملل مبتنی بر حقوق بینالملل نه اراده یک کشور.
پس از این دیدار ،دو وزیر در نشست خبری مشترک حضور
یافتند و ضمن تش��ریح رایزنیهای انجام ش��ده به س��ؤاالت
خبرنگاران پاس��خ دادند .وزیر امور خارجه ایران در نشس��ت
خبری با الوروف با بیان اینکه به روند آستانه متعهد هستیم،
گفت :امیدواریم در ماه اکتبر که روسیه ریاست شورای امنیت
را برعهده میگیرد ش��اهد نقش مثبت این کش��ور در حفظ
اعتبار ش��ورای امنیت و مقابله با حرکته��ای خالف قانون
آمریکا باش��یم .وزیر امور خارجه روسیه هم در این نشست
گفت که تهران و مسکو صریحاً تالش آمریکا برای محدودیت
دائم تسلیحاتی علیه ایران را مردود میدانند.
عزم تهران و مسکو برای مقابله با استکبار

عباس ضیایی نیری کارش��ناس مسائل سیاست خارجی در
خصوص س��فر وزیرخارجه کشورمان به مس��کو و دستاورد
این س��فر گفت :مس��لماً دنیای امروز دنیای سیاست و چند

قطبی اس��ت و زوال عقل رئیس جمهور تروریست آمریکا و
سیاستهای غلط این فرد از دخالت در امور داخلی کشورها
و قدرتهای��ی چون چی��ن گرفته تا ت��رور و ایجاد فتنه در
ن حالت تقریباً تک قطبی
منطق��ه موجب گردیده دنی��ا از آ 
دهههای پیش خارج و آمریکا در مس��یر اف��ول قرار گرفته
و حتی همپیمانان غربی این کش��ور نیز متوجه این واقعیت
ش��دهاند که دیگ��ر نمیتوانند چون گذش��ته در رکاب این
دولت باش��ند .وی افزود :اظهارات آنان در نشس��ت مجازی
مجمع عمومی س��ازمان ملل نیز صحه بر این امر دارد ،البته
ال اش��تباه
خاطرنش��ان کنم که اعتماد به اروپا نیز امری کام ً
است که مطمئنا دولتمردان کشورمان از این امر آگاه هستند
و تصمیم��ات خاص خود را ب��ه موقع لحاظ خواهند کرد اما
چون ما کش��وری هستیم که همیش��ه از سیاست گفتمان
حمای��ت میکنیم ه��م اکن��ون درب گفتوگ��و را بر روی
اروپائیها نبس��تهایم تا صداقت رفتارشان را درعمل مشاهده
کنیم .وی با بیان اینکه دنیای امروز بدون ش��ک قدرتهای
واقع��ی را در نظام اقتصاد و سیاس��ت و نظامی دارد ،تصریح
کرد :بدون شک روسیه و چین حرف اول را میزنند و قدرت
پوش��الی آمریکا که با صنعت هالیوود ب��ه آن پر و بال داده
شده رو به فروپاشی است و به لطف سیاستهای درست در
حوزه دیپلماسی ،این دو کشور از همپیمانان ایران در حوزه
نظامی و اقتصادی هس��تند و اه��داف راهبردی بلند مدتی
نیز در دس��تور کار خود دارند که روز به روز این همکاریها
عمیقتر خواهد شد .ضیایی نیری با اشاره به اینکه سفر وزیر
امور خارجه کش��ورمان به مس��کو نیز در ادامه اراده رهبران
و مقامات عالی دو کش��ور و مناس��بات دو جانبه در راستای
تامین منافع مش��ترک و کمک ب��ه تأمین امنیت منطقهای

بایدن برای بازگشت به برجام
چه خواهد خواست؟

ش��اید س��ئوالی که از هم اکنون برای برخی مطرح است آن باشد که در صورت پیروزی
دموکراته��ا در انتخاب��ات آتی ریاس��تجمهوری آمریکا ،نحوه برخ��ورد دولت بایدن با
ماجرای برجام و نحوه بازگشت احتمالی به این توافق چگونه خواهد بود؟
در طول تاریخ س��یصد س��اله ایاالت متحده آمریکا شاید هیچ وقت یک انتخابات داخی
این کشور تا این اندازه برای افکار عمومی دنیا مهم نبوده است .بسیاری از کشورها حتی
نزدیکترین متحدان این کشور رقابت نزدیک «جو بایدن» نامزد دموکراتها و د«ونالد
ترام��پ» ،رئیسجمهور جمهوریخواه فعلی این کش��ور را دنبال میکنند .در این میان
ش��اید بسیاری در ایران در حال کنکاش برای پاسخی عقالنی به این سئوال هستند که
تکلیف سیاست دموکراتها نسبت به تهران در صورت پیروزی آنان در انتخابات ریاست
جمهوری چه خواهد بود؟
آیا آنطور که برخی بهدنبال ترسیم آن هستند ،میتوان انتظار یک تغییر اساسی را در
آبانماه داشت و یا ماجرا با برآوردهای خوشبینانه در اینباره تفاوت خواهد کرد.
کس��ی ش��ک ندارد که در صورت پیروزی بایدن برجام هسته اصلی سیاست دولت وی
را در مقابل ایران ش��کل خواهد داد .بر خ�لاف ترامپ ،بایدن برجام را فرزند خلف خود
برای سیاس��ت خارجی آمریکا میداند؛ نقطه پرشی که شاید بتواند بسیاری از مشکالت
واش��نگتن در منطق��ه خاورمیان��ه را حل کند .عالوه ب��ر بایدن تقریباً تم��ام نامزدهای
دموک��رات در رقابتهای مقدماتی نیز بر چنین مس��ئلهای تاکی��د کردهاند ،با این حال
داشت.

و بین المللی از روندی رو به رش��د برخوردار اس��ت صورت
پذیرفته است ،اظهار داشت :تیم دیپلماسی ما به این نتیجه
رس��یده که نگاه به شرق و داش��تن منافع مشترک صد در
صد به نفع کش��ور خواهد بود و نتیجه مذاکرات با غرب که
هیچ منفعتی را برای ایران به همراه نداشت موجب گردیده
ال
ن نیز به این همکاریها بیش��تر از پیش باشد ،کام ً
عزم ایرا 
واضح اس��ت که انزوای آمریکا در حیط��ه بینالملل تمامی
ندارد و همزمان با شکست این رژیم در زورگویی خود برای
بازگرداندن تحریمهای س��ازمان مل��ل و همچنین برگزاری
مانور مش��ترک نظامی قفقاز  ۲۰۲۰با حضور ایران و روسیه
در منطقه خزر و دریای س��یاه ،با مشارکت چین و پاکستان
و بالروس و برخی کش��ورهای دیگر این هشدار را در صحنه
ک است.
بین الملل به صدا در آورده که پایان امریکا نزدی 
کارش��ناس مسائل سیاست خارجی تاکید کرد :مسلماً دیگر
کشورها و دولتهایشان نیز بر ابن حقیقت واقف هستند در
آیندهای نه چندان دور چیدمان قدرت در ش��رق و غرب به
شکل جدیدی رقم خواهد خورد و شاهد دنیای جدیدی در
صحنه سیاس��ت و قدرت و اقتصاد خواهیم بود ،س��فر آقای
ظریف به روس��یه به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی که در
چهارمین س��فر در ش��ش ماه اخیر به مسکو صورت گرفته
نش��ان از همکاریهای جدیدی دارد که به زودی در صحنه
ن خواهیم بود.
عمل شاهد اثرات مؤثر آ 
وی گفت :ظریف با الوروف همتای روس خود پنج سال بعد
از انعقاد توافق هس��تهای حول برج��ام و تحوالت منطقهای
و دوجانب��های مذاک��ره نموده و روس��یه به عن��وان یکی از
حامیان برجام که اخیرا ً با قطعنامه شورای حکام آژانس بین
المللی انرژی اتمی نیز مخالفت کرده اس��ت ،مسیر جدیدی

مش��کل اینجاس��ت که برجام آمریکاییها با برجام مدنظر برخ��ی در تهران تفاوتهای
جدی دارد .نگاهی به س��خنان مشاوران و همچنین شخص بایدن نشان میدهد که این
تفاوتهای بنیادین کار را برای وقوع آن چیزی که برخی در تهران عالقه دارند «معجزه
آب��ان» نامگ��ذاری کنند ،فوق العاده س��خت میکند .این تفاوت بنیادین در یادداش��ت
ال روش��ن اس��ت.
مهم بایدن که برای ش��بکه خبری س��ی.ان.ان به نگارش در آمده کام ً
جالب اینجاس��ت که بین برخی دغدغههای بایدن در این یادداش��ت با تفکرات ترامپ
همپوش��انیهایی وجود دارد .بایدن در یادداش��ت خود مینویسد :اگر تهران به پایبندی
دقیق به توافق هس��تهای بازگردد ،ایاالت متحده به عنوان نقطه آغازین برای مذاکرات
بع��دی به این توافق باز میگردد .بازگش��ت ایران به پایبن��دی دقیق به این توافقات به
معنای این است که ایران تمام پنج گام قبلی خود را در حوزه هستهای بار دیگر به عقب
برگرداند .این مس��اله به معنای کاهش قابل توجه دوباره در ذخایر اورانیوم غنی ش��ده
 4درصد ،کاهش حجم آب س��نگین تولید شده توسط ایران و کاهش درصد غنیسازی
و توقف آن در س��ایت غنیس��ازی فردو خواهد بود .این درخواس��ت بایدن در وهله اول
چندان بیربط به نظر میرسد اما تهران تجربه بدی درباره نحوه عمل آمریکا و غرب به
تعهدات خود دارد .در زمس��تان و بهار سال  2016زمانی که ایران تمام تعهدات خود را
بر طبق تأیید آژانس بین المللی انرژی اتمی به س��رانجام رس��اند ،با حقیقت تلخی روبه
رو ش��د؛ با محافظهکاری بیش از اندازه مؤسسات بانکی بینالمللی درباره هرگونه انجام
ال تهران امکان بهرهمندی از هیچ کدام تخفیفات
تراکنشهای مالی با ط��رف ایرانی عم ً
تحریمی را پیدا نمیکرد .نکتهای که «ولیاهلل س��یف رییس وقت بانک مرکزی ایران از
آن به عنوان تقریباً هیچ یاد کرد .بنا بر این اگر قرار به بازگش��ت به برجام باش��د ،شاید
این بار ایران باید در کاهش ذخایر هستهای خود به خصوص در مقابل بایدن با احتیاط
ج��دی حرک��ت کند و یک رویکرد گام به گام را برگش��ت دو طرف به برجام پیش��نهاد
ال به مزاج دموکراتها و
داده ش��ود .البته انتخاب چنین راهکاری نیز به احتمال زیاد اص ً
همچنین دولت بایدن برای برگشت به برجام خوش نخواهد آمد.
در این میان ش��اید چالش اساس��یتر بحث ایجاد تغییر در داخل برجام باشد .بایدن در
خط بعدی مقاله خود به این نکته اشاره میکند که با همپیمانان خود بر روی تقویت و
تمدید تمهیدات توافق هستهای کار خواهیم کرد.
با این س��خن بایدن ،معنای س��خنانی که «آنتونی بلینکن» از مشاوران انتخاباتی بایدن
در حوزه سیاس��ت خارجی بیان کرد و آن هم در خصوص ادامه فش��ار تحریمی بر ایران
تا زمان بازگش��ت مجدد تهران به برجام بود را درک کرد .در حقیقت بازگشت ایران به
برجام نیاز به فشار بیشتری ندارد بلکه آنچه اوضاع را حساس میکند ،بازگشت ایران به
توافقی است که به احتمال زیاد با تغییراتی در برخی بندها روبهرو خواهد.
درک مصادیق مورد نظر دموکراتها چندان س��خت نیس��ت .زمانی که دولت ترامپ در
بهار سال  2018به فکر خروج از برجام بود ،اروپایی با طرحی جدی برای اصالح برجام
به س��راغ وزارت امور خارجه و دس��تگاه سیاس��ت خارجی وی رفتند .یکی از مهمترین
اصول این طرح که با همکاری دموکراتها طراحی شده بود دائمی کردن محدودیتهای
فارس
مرتبط با بندهای غروب آفتاب بود.

در همکاری دو جانبه را در دس��تور کار خ��ود قرار دادهاند،
ایران و روسیه علیه تحریمهای ضد بشری و یکجانبه آمریکا
همبستگی کامل دارند که این مسئله حائز اهمیت است.
ضیایی با اش��اره ب��ه اینکه در جدول کاری س��فر ظریف به
مس��کو عالوه بر تحریمهای جدید و البته باطل آمریکا علیه
ایران ،تحوالت مربوط به پرونده سوریه و لبنان هم قرار دارد،
بیان داشت :برنامهریزیهایی برای گفتوگو درباره طیفی از
موضوع��ات بینالمللی مهم از جمله وضعیت امور مربوط به
برجام و همچنین اوضاع س��وریه ،افغانستان و منطقه خلیج
فارس صورت گرفته اس��ت که از برنامههای اقای ظریف در
دی��دار با همتای روس��ی خود بود ،نقش اثر گ��ذار ایران در
س��وریه نباید از س��وی شریک راهبردی کش��ورمان روسیه
نادیده گرفته ش��ود و ای��ران به عنوان مح��ور مقاومت باید
در تمامی معادالت منطقه نقش��ی بی بدی��ل ایفا کند .وی
همچنین به نقش بس��یار جدی و سازنده روسیه در آژانس
بینالمللی انرژی اتمی اش��اره ک��رد و گفت :همین طور این
نقش در ش��ورای امنیت برای ایران بسیار ارزشمند است که
تش��کر رس��می مقامایرانی را نیز در این سفر در پی داشت،
ما امروز میتوانیم با توجه به نقش مثبتی که روس��یه بازی
کرده اقدامات بیشتری را درباره حفظ برجام مورد گفتوگو
قرار دهیم و به تفاهمات در بس��یاری از مس��ائل منطقهای
و فرا منطقهای برس��یم و همین طور ب��رای تضمین روابط
بینالمل��ل مبتنی بر حقوق بینالملل نه اراده یک کش��ور،
قدمهای اجرایی و س��ازندهای را در کنار دیگر همپیمانان و
دوستان خود برداریم،
این کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی افزود :نکته مهم
دیگر ایناست که در ماه اکتبر روسیه ریاست شورای امنیت
را برعه��ده میگیرد و ما میتوانیم ش��اهد نقش مثبت این
کشور در حفظ اعتبار شورای امنیت و مقابله با حرکتهای
خالف قانون امریکا باش��یم خاطرنشان کرد :تهران و مسکو
صریحاً تالش آمریکا برای محدودیت دائم تس��لیحاتی علیه
ایران را مردود دانس��ته واین اقدام مذبوحانه و خالف قانون
را باطل میدانند و بعد از اتمام تاریخ مش��خص شده شاهد
همکاریهای بی��ش از پیش دو کش��ور در حیطه دفاعی و
نظامی و تسلیحاتی و صنایع مرتبط خواهیم بود ،البته الزم
به ذکر است که ظریف در آینده نزدیک هم سفری به چین
خواهد داش��ت وجهان باید بداند همراهی راهبردی ایران و
روس��یه میتواند تحوالت جدیدی را در تمام مسائل جهانی
رق�� م بزند که ب��ه صلح جهانی نیز منجر ش��ود و در جبهه
سوریه نیز راه مقاومت نیز با قدرتتر از گذشته ادامه خواهد

تالش مقام آمریکایی برای
ایجاد تقابل بین کشورهای
عربی با ایران
یک مقام ارش��د دولت آمریکا با ادعای اینکه کشورهای عربی
و رژیم صهیونیس��تی در حال متحد شدن علیه ایران هستند،
درباره اعالم توافقهای س��ازش بیش��تر ط��ی روزهای آینده
ابراز امیدواری کرد .آوی برکوویتز طی س��خنرانی در همایش
سالیانه روزنامه جروزالمپست ،با ابراز امیدواری درباره احتمال
توافق کش��ورهای عربی بیشتر برای سازش با اسرائیل ،گفت:
ائتالفی از کشورهای عربی و اسرائیل در برابر ایران وجود دارد.
رئیسجمه��ور دونالد ترامپ فرصت دوگانهای را در منطقه بنا
نهاده است .به نوشته وبگاه جروزالمپست ،وی در اظهاراتی که
با هدف ارعاب کشورهای عربی برای سوق دادن آنها به سمت
س��ازش با تلآویو و همچنی��ن تحریک کردن آنها علیه تهران
بود ،اظهار داشت :شما (کشورهای عربی) میتوانید مسیری را
که روز سهشنبه ما با اسرائیل ،امارات و بحرین در جهت صلح
بنا کردیم ،دنبال کنید یا میتوانید مس��یر ایران را که حمایت
دولتی از تروریسم و جنگهای نیابتی است ،دنبال کنید.
این مقام آمریکایی با بی��ان اینکه ایران در گفتوگوهای کاخ
س��فید با کش��ورهای غرب آس��یا همواره موضوعی زمینهای
اس��ت ،توضیح داد :برایان هوک دقیقا به همین دلیل عضوی
از تیم ما اس��ت .هوک نماینده پیشین در موضوع ایران بود و
هنوز هم عضوی از تیم ماس��ت .پس این چیزی اس��ت که در
زمان صحبت ما درباره اسرائیل و خاورمیانه ،نمیتوانیم از آن
اجتناب کنیم.
به نوش��ته جروزالمپست ،برکوویتز در تالش برای از بین بردن
این تفکر که امارات برای س��ازش با اسرائیل مورد فشار آمریکا
قرار گرفته ،گفت :ابوظبی را باید به دلیل اینکه اولین کشوری
بود که روابط با اس��رائیل را عادیس��ازی کرد ،بس��یار تشویق
کنی��م ...پیش از این ،اِلی کوهن وزیر دس��تگاه اطالعاتی رژیم
صهیونیس��تی با بیان اینک��ه تهران ،آن��کارا و حماس مخالف
سازش کش��ورهای عربی با تلآویو هستند ،ایران را مجددا َ به
تالش برای ساخت سالح اتمی متهم کرده بود .دفاع پرس

رایزنی عراقچی و ریابکوف در مسکو

س��ید عباس عراقچی مع��اون سیاس��ی وزیر امور
خارجه که به همراه محمدج��واد ظریف وزیر امور
خارجه در س��فرش به مسکو او را همراهی میکرد،
با س��رگئی ریابک��وف همتای روس خ��ود دیدار و
گفتوگو کرد.
در این دیدار طرفین ب��ار دیگر بر غیرقانونی بودن
تالشهای ایاالت متح��ده برای بازگرداندن تحریم
های لغو ش��ده شورای امنیت س��ازمان ملل تاکید
کردن��د .دو طرف همچنی��ن در خصوص روابط دو
جانبه و مهمترین مسائل منطقه ای و بین المللی و
س��ایر موضوعات مورد عالقه گفتوگو و تبادل نظر
کردند .مهر

اقدام جدید ترامپ علیه ملت ایران

منابع خبری گ��زارش دادهاند دولت آمریکا طرحی
را پیش��نهاد کرده که خواستار کاهش مدت اعتبار
روادی��د تحصیلی به  ۲س��ال برای ش��هروندان ۵۹
کشور از جمله ایران است.
پای��گاه خب��ری ووکسنیوز با گ��زارش اینکه طرح
دولت ترامپ خواستار کاهش اعتبار این نوع روادید
به  ۲س��ال است نوش��ته این طرح ،گرفتن مدرک
تحصیلی از دانش��گاههای آمریکا را برای دهها هزار
دانشجوی خارجی دشوار خواهد کرد.
روادیده��ای تحصیلی معموالً تا زم��ان اتمام دوره
تحصیلی دانش��جویان اعتبار دارند؛ اما طرح جدید
که وزارت امنیت داخلی آمریکا آن را منتشر کرده،
خواس��تار کاهش م��دت اعتبار ای��ن روادیدها به ۲
س��ال ،به بهانه شناس��ایی تهدیدهای امنیتی است.
صداوسیما

سیاستهای ترامپ ،ایران را فقط
قویتر کرده است

س��ناتورهای دموک��رات آمریکای��ی با بی��ان اینکه
سیاس��تهای دولت این کش��ور فقط باعث تقویت
ایران شده است ،گفتند کارزار فشار حداکثری نیز
واشنگتن را منزوی کرده ،نه تهران.
چند نفر از س��ناتورهای دموکرات در این جلسه در
واکنش به اظهارات آبرامز مبنی بر اینکه تحریمهای
جدیدی قرار اس��ت علیه ایران وضع ش��ود ،گفتند
کارزار فشار حداکثری دولت کنونی آمریکا نه تنها
در برابر ایران بازدارندگ��ی ایجاد نکرده بلکه آن را
تقویت نیز نموده است.
سناتور باب منندز ،عضو ارشد کمیته روابط خارجی
مجلس س��نای آمریکا ،با اش��اره به توضیحات اخیر
فرانک کنث مککنزی فرمانده س��ازمان تروریستی
س��نتکام درباره افزای��ش چند براب��ری حمالت به
نظامیان آمریکایی در عراق ،ادعای کاخ سفید درباره
منزوی ش��دن و تضعی��ف ایران را رد کرد .س��ناتور
کری��س مورفی نیز با پیش کش��یدن روابط ایران با
دولت سوریه و ادعای کمک کردن به جنبش مقاومت
انصاراهلل یمن ،گفت اینها نش��ان میدهد که ایران
اکنون در مقایسه با زمانی که دوره ریاستجمهوری
باراک اوباما به پایان رس��ید ،در منطقه غرب آس��یا
قویتر شده است .باشگاه خبرنگاران

پادشاه عربستان اگر میتواند با خو ِد
ایران روبهرو شود

عضو ارش��د شورایعالی سیاس��ی یمن در توییتی
کنایهآمی��ز خط��اب به ملک س��لمان گفت که اگر
عربس��تان با ایران تسویه حس��ابهایی دارد ،بهتر
است با خود این کشور روبهرو شود.
محمد علی الحوثی در صفحه توییتر خود نوش��ت:
ملک س��لمان بهخوبی میداند ک��ه جنگ یمنیها
فقط با آمریکایی اس��ت که با س�لاحهایش از خاک
عربس��تان علیه ملت یمن میجنگد .وی افزود :اگر
پادش��اه سعودی تسویه حس��ابهایی با ایران دارد،
بهتر است با خود این کشور روبهرو شود .تسنیم

انتقال هفت زندانی ایرانی از ایروان
به کشور

هفت تن از ایرانیان زندانی در ارمنستان با تالشها
و پ��ی گیریه��ای س��فارت کش��ورمان ب��ه ایران
بازگشتند.
علیرغموجود توافقنامه انتق��ال محکومین بیندو
کشور ایران و ارمنستان ،قریب به سه سال ،موضوع
انتقال محکومان متوقف گردیده بود که با اهتمام و
کوششهای بیوقفه سفارت جمهوری اسالمی ایران
در ایروان وهمکاری مسئولین و مقامات وزارت امور
خارجه ،اداره کل کنسولی و مراجع قضایی جمهوری
اس�لامی ایران و همچنین مس��ئولین ذیربط کشور
ارمنستان ،در گام نخس��ت با انتقال تعداد  ۷نفر از
زندانیان ایرانی موافقت گردید .فارس

