کویت ،ایران را به گفتوگو با کشورهای عربی فراخواند
نخستوزیر کویت در سخنانی در نشست مجازی مجمع عمومی سازمان
ملل ،ایران را به اتخاذ تدابیری برای اعتمادسازی و همکاری جهت پایان
دادن به تنشها در منطقه فراخواند.
صب��اح الخالد الصباح گفت :کویت بار دیگر از جمهوری اس�لامی ایران
برای اتحاذ تدابیر جدی جهت اعتمادس��ازی به منظور آغاز گفتوگوهای
مبتن��ی بر احترام به حاکمیت کش��ورها و عدم مداخل��ه در امور داخلی این
کشورها دعوت میکند .الصباح همچنین از ایران برای همکاری با جامعه جهانی
جهت پایان دادن به تنشها و ناآرامیها در منطقه درخواست کرد.
درخواس��ت کویت از ایران برای گفتوگو و پایان دادن به تنشها در حالی است
که جمهوری اس�لامی ایران بارها آمادگی خود برای گفتوگو با کشورهای عربی
را اعالم کرده است .فارس
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نیازی به صلح با اسرائیل برای مقابله با ایران نداشتیم
یک مقام اماراتی گفته کش��ورش نیازی به صلح با رژیم صهیونیس��تی
برای مقابله با ایران نداشته است .انور قرقاش که در یک جلسه مجازی
در حاشیه هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد
صحبت میکرد گفت که ممکن است این مسئله نیت ایران نبوده باشد،
اما اقدامات این کشور روی منطقه اثر گذاشته است .مقام اماراتی گفت:
تنها چیزی که میخواهم بگویم این اس��ت که هر چه نگاه اس��رائیلیها به
این روابط راهبردیتر باشد ،دربهای بیشتری به روی آنها گشوده میشود .اگر
آنها به این مسئله نگاه معامالتی داشته باشند بسیاری از کشورهای عربی آن را
نشانه خوبی برای عادیسازی روابط با اسرائیل در نظر نخواهند گرفت.
قرقاش گفت پیام امارات به اسرائیل این است که این فرصتها را در نظر داشته
باشد و به آن نگاه بلندمدت داشته باشد تا نگاه کوتاهمدت .تسنیم

با ایران همکاری میکنیم
رئیسجمه��ور ونزوئال در واکنش به تحریمه��ای اخیر ایاالت متحده
گف��ت ،در عین حال که به همکاری با ایران و کش��ورهای دیگر ادامه
می دهیم ،برنامه تولید تسلیحات بومی را نیز پیش میبریم .نیکالس
م��ادورو ضمن تأکید بر عزم ونزوئال در تولید تس��لیحات داخلی گفت
که یک ش��ورای وی��ژه نظامی و علمی برای این ه��دف خاص در حال
راهاندازی اس��ت .رئیسجمهور ونزوئال در این خصوص توضیح داد :ما تمام
آنچه برای ایجاد سیس��تم تسلیحات بومی نیاز داریم ،در اختیار داریم و در عین
حال به همکاری با روس��یه ،چین ،کوبا ،ای��ران و تمامی جهان ادامه میدهیم و
از آنه��ا در زمینه علمی ،فناوری و به ویژه مس��ائل مربوط به تس��لیحات و امور
راهب��ردی کمک دریاف��ت میکنیم ایاالت متحده ،تحریمه��ای جدیدی را علیه
مادورو به دلیل همکاری با ایران تحمیل کرد .صداوسیما
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نقض حقوق بشر در ایران بهانه اروپا برای سریال برجام

بیانی��ه مغرضانه اتحادیه اروپا با محوریت حقوق بش��رعلیه
ایران در حالی صادر ش��ده است که به باور ناظران سیاسی
این بیانیه در ادامه زمینه س��ازی برای برجامهای 3 ،2و...و
به میان آوردن پرونده موش��کی و نق��ش منطقهای تهران
روی میز مذاکره است.
البته اروپا به صورت الک پشتی حرکت میکند ،هم ادعای
حف��ظ برج��ام را دارد و ب��ه طور صوری م��دام از اهمیت
برج��ام و ضرورت ماندن در آن س��خن میگوی��د و هم با
رویکردی کامال مغرضانه و نشان دادن چراغ سبز به آمریکا
با این عنوان که با هدف همراهی با سیاستهای این دولت
متخاصم ازهیچ تالش��ی کوتاهی نخواهد کرد ،شرایط را با
اتهام زنیهای متعدد برای کشاندن تهران پای میز مذاکره
تدارک میبیند .ادعاهای حقوق بش��ری غرب علیه ایران
درحالی ادامه دارد که آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی
همچون فرانس��ه و انگلیس و آلمان ،خود از ناقضان حقوق
بش��ر هس��تند .اعضای اتحادیه اروپا روز جمعه در نشست
ش��ورای حقوق بشر س��ازمان ملل متحد با صدور بیانیهای
مغرضانه ،ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند.
ناظران سیاس��ی بر این باورند این بیانیه با رویکرد استفاده
اب��زاری از موضوع حقوق بش��ر به عنوان یک اهرم فش��ار
سیاسی برای اروپا در قبال ایران تلقی میشود.
از س��ویی دیگر ای��ن بیانیه مغرضانه؛ به معنی چراغ س��بز
اتحادیه اروپا به آمریکا اس��ت ،البته این همسویی در قالب
موض��ع گیریها و بیانیههای سیاس��ی اروپا در موضوعاتی
مانند حقوق بش��ر ،توان موش��کی و نقش منطقهای ایران
پیش از این هم نمود داشته است.
در همی��ن رابط��ه؛ س��خنگوی وزارت امورخارجه ایران در
واکنش به این بیانیه هر گونه سوء استفاده از سازوکارهای
حقوق بش��ری و دخالت در امور داخلی ای��ران را غیرقابل
پذیرش دانس��ت و تاکید کرد ،این اتفاق جدیدی نیس��ت
که برخی کشورهای اروپایی در مقابل بزرگترین نقضهای
حقوق بش��ری خود و هم پیمانانش��ان بیتفاوت و س��اکت

هس��تند؛ آنان در فروش میلیاردها دالر سالح برای کشتار
مردم بی دفاع یمن به عربس��تان و دیکتاتورهای منطقه با
یکدیگر رقابت میکنند .سعید خطیب زاده گفت :سرکوب
معترضان ،قت��ل سیاهپوس��تان ،قتلعام اقلیته��ا بهویژه
مس��لمانان ،آزار و اذیت و ش��کنجه زندانیان و تحت فشار
ق��رار دادن مهاجرین در داخل مرزه��ای اتحادیه را اجرای
قان��ون تلقی مینمایند ،اما همزمان اجرای اقدامات قضایی
بر اس��اس قوانی��ن کیفری توس��ط دادگاه صالحه در دیگر
کشورها را نقض حقوق بشر مینامند.
خطی��بزاده در ادام��ه اف��زود :ای��ن اس��تاندارد دوگان��ه،
نش��اندهنده نبود صداقت این گروه از کشورها در حمایت
از حقوق بشر و استفاده سیاسی از این مفهوم است.
سخنگوی دس��تگاه سیاست خارجی در پایان تصریح کرد:

ترامپ و سرگیجه ایرانی؛ از
توافق یک هفتهای تا
سخت کردن شرایط
رئی��س جمه��ور آمریکا که در چند م��اه اخیر گزینه ب��ازی زمانی درباره
ام��کان توافق با ایران را به عنوان راهکاری برای نزدیک ش��دن به تهران
در پیش گرفته بود با نتیجه نگرفتن از این حربه به س��راغ گزینه تهدید
رفته است.
دونالد ترامپ که به واس��طه خروج از پیمانه��ا و معاهدات بینالمللی از
جمل��ه برجام کارنامه قابل دفاعی در بخش سیاس��ت خارجی ندارد برای
جبران این ناکامی به س��راغ یک��ی از مهمترین توافقات بینالمللی جهان
یعن��ی برجام رفت��ه و از همین رو در دو ماه اخی��ر بخش قابل توجهی از
صحبتهای وی مربوط به امکان توافق دوباره با ایران بوده است.
ترام��پ که نیاز زیادی به یک موفقیت در کارنامه سیاس��ت خارجی خود
دارد تا در انتخابات پیش رو در خصوص آن مانور رس��انهای گس��تردهای
را انجام دهد در دو ماه اخیر به صورت مرتب درباره رس��یدن به توافق با
تهران در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر صحبت میکند.
نکت��ه جالب در این رابطه آن اس��ت که ترامپ در ه��ر نوبت یک زمان را
ب��رای انجام توافق اعالم میکند به طوری که یک بار صحبت از توافق در
چه��ار هفته و ب��ار دیگر توافق تنها در یک هفته و بار دیگر توافق تنها در
سه هفته را به میان میآورد.
ب��ه عنوان مث��ال در تاری��خ  ۱۹م��رداد ،رئیسجمهور آمری��کا در جمع
خصوصی حامیان خود در ش��هر «النگ برنچ» ایالت نیوجرسی اعالم کرد
ک��ه در صورت پیروزی در انتخابات آتی ،ظرف چه��ار هفته به توافقی با
ایران دست مییابد.
ترامپ درست یک ماه قبل یعنی در روزهای آغازین شهریور در گفتوگو
با فاکس نیوز گفته که ظرف سه هفته با ایران به توافق میرسد

توس��عه و ارتقای حقوق بش��ر در س��طح ملی ،منطقهای و
بینالملل��ی در چارچ��وب تعهدات مذهب��ی و پایبندی به
قانون اساس��ی و قوانین داخلی و معاه��دات بینالمللی ،از
اولویتهای دائمی جمهوری اسالمی ایران بوده و در عمل
نیز خود را متعهد به رعایت آن دانسته است ،در عین حال
به برخی دول اروپایی که بهدنبال طرح نیات خود در قالب
اتحادیه اروپا هس��تند توصیه مینماید پیگیری برای بهبود
حقوق بش��ر دمیان خود و متحدی��ن منطقهای خود را در
دستور کار جدی قرار دهند.
همچنین؛ عملکرد اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشرهمانند
آمریکا ،جای دفاع ندارد ،زیرا تصویری که از حقوق بشر در
اروپا و بویژه در زمینه سرکوبهای اعتراضات مردمی وجود
دارد مملو از رفتارهای ضد بشری است.

دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا ،روز جمعه  ۳۱مرداد نیز در سخنانی
در ش��ورای نشست سیاس��ت ملی  ۲۰۲۰بار دیگر به تکرار ادعای پیشین
خود درباره توافق با ایران پرداخت و ادعا کرد :ایران پس از پیروزی من در
انتخابات ،طی یک هفته تا یک ماه با آمریکا توافقی منعقد خواهد کرد.
ام��ا ترامپ درس��ت یک ماه قبل یعن��ی در روزهای آغازین ش��هریور در
گفتوگ��و با فاکس نیوز اعالم کرد که ظرف س��ه هفته با ایران به توافق
میرسد.
ترام��پ در مصاحبه با فاکس نیوز ضمن تاختن به مواضع جو بایدن نامزد
دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مدعی شد که چین و ایران به
شدت خواهان شکست او و پیروزی بایدن در انتخابات هستند.
وی به خبرنگار ش��بکه فاکس نیوز گفت :شاید فقط ایران باشد که بیشتر
از چین ترجیح میدهد که من در انتخابات شکست بخورم .من ظرف سه
هفت��ه اول بعد از آغاز دوره دوم ریاس��ت جمهوری آمریکا با ایران به یک
توافق خواهم رسید .آنها فقط منتظر هستند و برای رسیدن به یک توافق
مس��تاصل هس��تند اما آنها میخواهند صبر کنند منتظر نتیجه انتخابات
شوند و میخواهند ببینند که چه میشود.
رئیسجمه��ور آمری��کا افزود :اگر بایدن پیروز ش��ود ،آنه��ا (ایران) توافق
دیگری ش��بیه به همان توافقی که جان کریِ ناالیق با آنها داش��ت ،انجام
خواهن��د داد و صادقان��ه بگویم ،ب��اراک اوباما هم ی��ک معاملهگر (توافق
کننده) ناالیق است .به خاورمیانه نگاه کنید ،فقط به توافقی (توافق عادی
س��ازی روابط) که من به تازگی بین امارات عربی متحده و اسرائیل ایجاد
کردم و حاال دیگر کشورهای (عربی) خواهان آن هستند که بخشی از این
توافق ش��وند ،با این اتفاقها در خاورمیانه صلح محقق خواهد ش��د .هیچ
کسی فکر نمیکرد ما در چنین موقعیتی قرار بگیریم.
رئیس جمهور آمریکا با نتیجه نگرفتن از این بازی به س��راغ گزینه تهدید
رفته و ش��ب گذش��ته با طرح یک ادعای جدید ،از دش��وار شدن شرایط ِ
توافق با ایران و ونزوئال در صورت پیروزی خود در انتخابات  ۲۰۲۰آمریکا
س��خن گفت .وی که در جمع ش��هروندان التینتبار در شهر دورال ایالت
فلوریدا س��خنرانی میکرد ،گفت :این را به شما بگویم خواه ایران باشد یا
ونزوئ�لا ،آنها میخواهند با آمریکا وارد گفتوگو ش��وند .همه میخواهند
گفتوگو کنند .مهر

اس��تانداردهای دو گانه حقوق بشری اروپا ،صدای سازمان
عفو بین الملل را هم در آورده است .سازمان عفو بین الملل
در گزارشی که سال گذشته منتشرکرد ،با انتقاد ازاتحادیه
اروپا نوش��ت :این اتحادیه در برخی کشورها در برابر موارد
نقض حقوق بشر بسیار سکوت کرده است.
در بخشی از این گزارش تصریح شده است :اقدامات عمومی
اتحادیه اروپا در خصوص عربس��تان سعودی تقریبا محو و
ناپیداس��ت ،در حالی ک��ه ابراز مخالفت در این کش��ور به
شدت س��رکوب میشود .حفظ رابطه با پادشاهی عربستان
بر دغدغههای مرتبط با حقوق بش��ر در این کشور ترجیح
داده ش��ده اس��ت .آنطور که ایرنا نوش��ته؛ این دوگانگیها
نش��ان میدهد که طراحان و ارائ��ه دهندگان این بیانیه به
نوعی س��عی دارند چهره واقعی خود را با متهم کردن ایران
به نقض حقوق بشر ،پنهان کنند.
بیانی��ه اتحادیه اروپا درواقع تکرار ادعاهای نخ نما ش��ده و
آلوده به اغراض سیاس��ی اس��ت که معنایی جز فرافکنی و
فریبکاری سیاسی ندارد .در بیانیه ضد ایرانی اتحادیه اروپا
در ش��ورای حقوق بش��ر ،درتحریفی آشکار اجرای اقدامات
قضایی بر اس��اس قوانین کیفری توس��ط دادگاه صالحه در
دیگر کشورها ،نقض حقوق بشرخوانده شده است.
جمهوری اس�لامی ایران ام��ا فارغ از ای��ن وارونه نماییها
و جوس��ازیها ،به مس��یر خ��ود در حف��ظ و ارتقاء حقوق
ش��هروندان خود براس��اس اصول مترقی اس�لامی و قانون
اساسی ادامه خواهد داد.
و البت��ه نی��ز باید به اروپاییها توصی��ه کنیم به یک تالش
بیهوده برای زمینه س��ازی باز ک��ردن پرونده توان دفاعی-
موش��کی ایران و نقش ته��ران در مع��ادالت منطقه ادامه
ندهند چرا که جمهوری اس�لامی ایران همانطور که رهبر
عالی ق��در انقالب نیز مطرح کردند؛ تحت هیچ ش��رایطی
راج��ع به توان موش��کی پای میز مذاکره با هیچ کش��وری
نخواهد رفت و این رفتارهای نخ نما ش��ده برای ملت ایران
کامال نمایان و مشخص است.

نماینده ایران در سازمان ملل:

انگ زدن به دیگران ادامه ذهنیت استعماری
برخی کشورهای غربی است

سفیر و نماینده جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل
در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرد:
ان��گ زدن به دیگران ادامه ذهنیت اس��تعماری و توهم
خودبرتربینی برخی کشورهای غربی است.
اسماعیل بقایی هامانه در واکنش به بیانیه مشترکگروهی
از کش��ورهای غربی در انتقاد از وضعیت حقوقبشر در
ایران ،تاکید کرد :مایه تاس��ف است که برخی کشورها،
دیگران را برای رعایت حقوقبش��ر موعظه میکنند ،در
حال��ی که جنایات گذش��ته و حال خود را فراموش ک��رده و بر این واقعیت که بخش
زیادی از مصیبتهای دیگران نتیجه سیاستهای استعماری گذشته و ذهنیت برتری
طلبانه خود آنهاست ،سرپوش میگذارند.
س��فیر ایران با انتقاد از این رویکرد کش��ورهای غربی در قبال مسائل حقوق بشری،
چنین سیاستی را تنها باعث تفرقه و تقابل بین کشورها و تنزل حقوق بشر به ابزاری
برای اهداف سیاس��ی ارزیابی خواند و تاکید کرد که برخی کشورهای اروپایی شورای
حقوق بش��ر را تبدیل به عرصهای برای مداخله گری علیه کشورهای در حال توسعه
کردهاند .بقایی هامانه با اش��اره به اینکه حاکمیت قانون الزمه حفظ و حرمت حقوق
بشر میباشد ،اعمال فشار بر دولتهای دیگ ر تحت لوای حقوق بشر برای تغییر نظام
حقوقی داخلی و یا دخالت در پروندههای قضایی را غیرقابل قبول برشمرد.
بقایی هامانه که در چهل و پنجمین نشس��ت ش��ورای حقوق بش��ر سخن میگفت،
بهترین راه برای تحقق اهداف ش��ورا را گفتوگو و همکاری بر اساس اصل بی طرفی
و پرهیز از انگزدن و کلیشه گرایی خواند.
س��فیر کش��ورمان در بخش دیگری از سخنان خود نس��بت به تداوم نقض گسترده
و سیس��تماتیک حقوق بشر فلس��طینیها در سرزمینهای اش��غالی هشدار داد و از
ش��ورای حقوق بشر خواس��ت مانع از عادی شدن سبعیت و نقض فاحش حقوق بشر
توسطرژیمی شود که موجودیتش بر اساس تروریسم و تجاوز بنا گذاشته شده است.
الزم به ذکر اس��ت ،تعدادی از کش��ورهای اروپایی به همراه تعداد دیگری از کشورها
در جلس��ه شورای حقوق بشر س��ازمان ملل متحد در بیانیهای به موضوع حقوق بشر
در ایران پرداخته و خواس��تار همکاری ایران با گزارش��گران ویژه سازمان ملل متحد
ش��دند .این بیانیه واکنش سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری
اس�لامی ایران را نیز در پی داش��ت و او این بیانیه را غیرقابل قبول خواند و به برخی
کشورهای اروپایی توصیه کرد که بهبود حقوق بشر در بین خود و متحدان منطقهای
را در دستورکار جدی قرار دهند).
بقایی هامانه س��فیر و نماینده دائم جمهوری اس�لامی ایران در دفتر سازمان ملل در
ژنو پیش از این نیز در نشس��ت ش��ورای حقوق بش��ر ،تحریمهای یکجانبه را جنایت
علیه بشریت خواند و رویکرد انفعالی اروپا در قبال تحریمهای ثانویه آمریکا را مردود
دانس��ت .گفتنی اس��ت آمریکا با گس��تاخی تمام تحریم های جدیدی را علیه ملت
ایران اعمال کرده اس��ت و همچنان بر مدار دشمنی با جمهوری اسالمی ایران تاکید
می کند و قرار اس��ت این فش��ارها در راستای تحمیل خواس��ته های واشنگتن علیه
جمهوری اسالمی ایران ادامه داشته باشد .صداوسیما

اخبار
رایزنی فؤاد حسین با ظریف

وزیر خارج��ه عراق در تهران با وزی��ر امور خارجه
جمهوری اس�لامی ایران دی��دار کرد و به گفتوگو
نشست.
فؤاد حس��ین با حضور در محل وزارت امور خارجه
با محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار و به
گفتوگو پرداخت.
وزیر خارجه عراق پیش از این در گفتوگویی درباره
رابطه با ایران عنوان کرده بود که کشورش بر اصل
توازن در روابط تکیه میکند .بغداد در سایه وجود
منافع جغرافیایی و اقتصادی با کشورهای همسایه
از جمله ایران ،منافع امنیتی و سیاسی نیز با ایاالت
متحده آمریکا دارد .لذا باید تالش کند که اختالف
بین تهران و واش��نگتن بر عرصه داخلی عراق تاثیر
نداشته باشد .فؤاد حسین افزود :ما تالش میکنیم
تا سیاس��ت خارجی مبتنی بر ش��فافیت با کش��ور
همس��ایه خود ای��ران و همپیم��ان آمریکایی خود
داشته باشیم .باشگاه خبرنگاران

از نگاه دیگران
ایران در افول آمریکا نقش داشته

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در پیشهمایشی
ب��ا موضوع اف��ول آمریکا ،نقش ای��ران در افول این
کشور را مؤثر ارزیابی کرد و گفت جمهوری اسالمی
بای��د ب��ه دس��تاوردهای منطقهای خ��ود از موضع
پیروزی بنگرد.
محمد جمش��یدی در هجدهمین برنامه از سلسله
پیشرویدادهای همای��ش بینالمللی افول آمریکا؛
روند گذش��ته و تحوالت آینده با بررسی ابعاد افول
آمریکا گفت :افول آمریکا دو ب ُعد اساسی دارد ،یکی
افول قدرت و دیگری نظم بینالمللی اس��ت که هر
کدام از این دو بعد ،دارای تبعاتی هستند .اگر صرفاً
قدرت آمریکا کاه��ش یافته ولی نظم آمریکایی در
س��ر جای خودش باقی مانده باش��د ،تبعات خاص
خود را دارد و بالعکس .اگرچه آمریکا قدرتی اس��ت
که فاصله بیشتری ب��ا دیگر قدرتها دارد ،اما اگر
نظم آمریکایی در کار نباش��د ،آمریکا به قدرتی در
کنار دیگر قدرتها تبدیل ش��ده و نظام موازنه قوا
حاکم میشود.
جمشیدی در ادامه افزود :امروز افول آمریکا در هر
دو ب ُعد ،یعنی هم در قدرت و هم در نظم بینالمللی
را ش��اهد هس��تیم و بر اس��اس تئوری چرخههای
قدرت ،در هم��ه ابعاد و معیارها ای��االت متحده با
افول و چین با رشد مواجه است.
وی همچنی��ن گفت :محوریت غ��رب در مدیریت
تحوالت بینالمللی که از دهه  ۱۷۵۰آغاز ش��ده به
تدریج در حال از دست رفتن است .منطقه خاورمیانه
یکی از عرصههایی بوده که به افول آمریکا س��رعت
بخش��یده و ورود آمریکا به حوزه امنیتی خاورمیانه
بع��د از یازدهم س��پتامبر و ناکامیهایی که در پی
آن در جن��گ افغانس��تان و ع��راق رخ داده ،کمک
کرده است که ضعف اقتصادی آمریکا به یک عامل
کاهش قدرت این کشور بدل شود.
محم��د جمش��یدی د ادامه صحبته��ای خود ،به
نقش جمهوری اسالمی ایران در افول آمریکا اشاره
کرد و گف��ت :ایران نیز نقش مهم��ی در کمک به
افول آمریکا ایفا کرده و خواس��ته یا ناخواس��ته در
چالشهای جدی برای آمریکا اثرمند بوده است.
وی درای��ن خص��وص گف��ت :وقت��ی درب��اره
دس��تاوردهایمان ب��ه لح��اظ منطق��های صحبت
میکنیم ،باید از موضع پیروزی به این دس��تاوردها
بنگریم چرا ک��ه پیروزیهای امنیت��ی و راهبردی
گوناگونی به دس��ت آوردهایم .بای��د این پیروزیها
را گس��ترش دهی��م و درک درس��ت را به جامعه و
مسئولین نس��بت به وضعیت جایگاه کشورمان در
تحوالت منطقهای و بینالمللی منتقل کنیم.
عض��و هیئ��ت علم��ی دانش��گاه ته��ران در ادامه با
اش��اره به دوران افول آمریکا و نقش ایران در اتخاذ
سیاستهای مرتبط افزود :دوره گذار و افول آمریکا
دورهای نس��بتاً طوالنی مدت و همراه با چالشهایی
است که در دوران چالش باید سیاست خارجی پویاتر
و کارآمدتری داش��ته باش��یم .آن چه که در منطقه
جدید نیاز داریم حائز مؤلفههای خاصی است .آمریکا
نسبت به مس��أله افول آگاهی دارد و اسنادی که در
دوران اوباما و ترامپ درباره راهبردها و استراتژیهای
نظامی و دفاعی آمریکا منتش��ر شد ،بر این حقیقت
داللت دارند که رقابت قدرتها در حال رش��د است.
وی با اش��اره به سیاستهایی که ایران بهتر است در
مواجهه به چالشه��ای منطقهای اتخاذ کند ،گفت:
م��ا در سیاس��ت خارجیمان باید نس��بت به فضای
امنیتیتر آگاهی داشته باشیم .فارس

