
رهبر ایران انتخابات آمریکا را مورد 
تمسخر قرار داد

خبرگزاری آمریکایی با پوشش سخنان رهبر معظم 
انقالب گزارش داد، رهبر ایران با اشاره به بحثهای 
مرب��وط به تقل��ب در آمری��کا، انتخابات ریاس��ت 

جمهوری آمریکا را مورد تمسخر قرار داد.
خبرگ��زاری آمریکایی آسوش��یتدپرس با پوش��ش 
بخش مربوط به انتخابات آمریکا در س��خنان رهبر 
معظم انقالب در روز میالد پیامبر اکرم)ص( نوشت، 
آیت اهلل علی خامنه ای رهبر ایران، انتخابات آمریکا 
را مورد تمس��خر ق��رار داد و خطاب به مخاطبانش 

گفت، دموکراسی آمریکایی این است.
این گ��زارش افزود، رهبر ایران به اظهارات »دونالد 
ترام��پ« رئیس جمه��ور آمریکا درب��اره تقلب در 
انتخاب��ات اش��اره ک��رد و گفت: رئی��س جمهوری 
که انتخاب��ات در دولت او در حال برگزاری اس��ت 
می گوید که در انتخابات تقلب می ش��ود و رقیبش 
نیز می گوید که رئیس جمهور قصد تقلب گسترده 
دارد. خ��وب نگاه کنید. این دموکراس��ی آمریکایی 

است.
آسوش��یتدپرس در ادام��ه به موض��ع رهبر معظم 
انق��الب درباره نتیجه انتخاب��ات آمریکا پرداخت و 
نوشت، رهبر ایران بر موضع همیشگی ایران درباره 
انتخاب��ات در آمریکا تاکید ک��رد و گفت، اینکه چه 
کس��ی در این انتخابات پیروز میش��ود در سیاست 
جمهوری اس��المی ایران تاثیری نخواهد داش��ت. 
سیاس��ت ما اساسی و مش��خص است و رفت و آمد 

افراد تاثیری روی آن ندارد. ایرنا 

اخبار گزارش

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان

ناظران سیاسی بر این باورند که سیاست خارجی آمریکا در 
قبال ایران در 42 س��ال گذش��ته یک مجموعه هماهنگ و 
مرتبط و با رفتن و آمدن افراد و تغییر روسای جمهور دچار 
تغییر ماهوی نش��ده اس��ت؛ بنابراین رفتن وآمدن روسای 
جمهور ایاالت متح��ده موجب تغییر بنیادین در رفتارهای 

آمریکا با جمهوری اسالمی ایران نشده و نمی شود.
رهب��ر معظم انقالب اس��المی دی��روز در س��خنان زنده و 
تلویزیونی با تاکید بر اینکه  سیاس��ت جمهوری اس��المی 
ایران در قبال آمریکا، حس��اب  ش��ده و مشخص است و با 
رفت وآمد اشخاص تغییر پیدا نمی کند، خاطرنشان کردند: 
ممکن اس��ت با آمدن یا نیامدن یک فرد اتفاقاتی بیفتد اما 
به ما هیچ ارتباطی ندارد و در سیاس��ت جمهوری اسالمی 

هیچ تاثیری نخواهد داشت.
ایش��ان اوضاع رژیم آمریکا را تماش��ایی خواندند و با بیان 
اینک��ه رییس جمهوری که اکنون بر س��ر کار اس��ت و قرار 
اس��ت انتخابات را برگزار کند می گوی��د این متقلبانه ترین 
انتخابات آمریکا اس��ت و رقیب او هم می گوید، ترامپ قصد 
تقل��ب وس��یع دارد، این وض��ع را نمون��ه ای از چهره کریه 
لیبرال دموکراس��ی دانس��تند و گفتند: جدای از اینکه چه 
کس��ی در آمریکا بر س��ر کار بیاید، اوضاع کنونی نش��انگر 
انحطاط ش��دید مدنی، سیاسی و اخالقی در آمریکا است و 
این، موضوعی اس��ت که صاحبان فکر و اندیشه در آمریکا 

به آن اذعان می کنند. رهبر انقالب اسالمی سرانجام چنین 
نظام سیاسی را اضمحالل و انهدام خواندند و تأکید کردند: 
البته اگر برخی بر س��ر کار بیایند ای��ن انهدام زودتر انجام 
خواهد ش��د و اگر برخی دیگر به قدرت برسند ممکن است 
قدری به تاخیر بیفتد اما سرنوشت محتوم، نابودی است. ما 
آمریکای خوب و آمریکا بد نداریم، برخالف اینکه برخی در 
داخل کش��ور می خواهند این دو قطبی را از آمریکا بسازند 
که اگ��ر فالن فرد در آمریکا روی کار بیاید به نفع کش��ور 
اس��ت و می توان با آن مذاکره کرد.این غلط اس��ت و فکر 

می کنم مردم هم با این مخالف باشند.
ناظران سیاس��ی پیرو آنچه رهبر عالی قدر انقالب در مورد 
انتخابات آمریکا مطرح داشتند؛ اینکه در آمریکا چه کسی 
یا چه حزبی رییس جمهور شود برای ملت ایران هیچ فرقی 

ندارد چرا که همواره تهدیدها و تحریم ها وجود داشته است 
البته تنها با ش��کل و شیوه خودش. سخت ترین تهدیدها و 
تحریم ها از س��وی باراک اوبامای دموکرات نیز اعمال شده 
است بنابراین برای مردم ایران فرقی نمی کند که چه کسی 

در آمریکا رئیس جمهور باشد.
سیاس���ت خارجی آمریکا در 42 س���ال گذش���ته در 

قبال ایران تغییر نکرده است
محمد صادق کوش��کی کارشناس مسائل سیاست خارجی 
در گفت وگو با سیاست روز پیرو فرمایش های رهبر انقالب 
در مورد انتخابات ریاس��ت جمه��وری آمریکا گفت: از آنجا 
که سیاس��ت خارجی آمریکا برآم��ده از مجموعه نهادهای 
تصمیم س��از، اندیشکده ها، پژوهش��کده ها و سلسله مراتب 
قدرت اس��ت و نقش رییس جمهور به عن��وان ارائه کننده 

این تصمیمات اتخاذ شده می باشد لذا هر حزب یا فردی به 
قدرت برسد ناگزیر است این تصمیمات را اجرایی کند.

وی افزود: بر همین اس��اس سیاس��ت خارج��ی آمریکا در 
قبال ایران در 42 س��ال گذش��ته یک مجموعه هماهنگ و 
مرتبط و با رفتن و آمدن افراد و روسای جمهور دچار تغییر 
ماهوی نشده است.  این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: لذا 
هیچگاه رفتن وآمدن روسای جمهور موجب تغییر بنیادین 
در رفتارهای آمریکا با جمهوری اسالمی ایران نشده است.

درآمریکا هر حزبی بر سر قدرت بیاید رو به افول است
دکتر س��ید رضا صدرالحس��ینی کارشناس مسائل سیاست 
خارجی نیز در همینزمینه در باره انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا به سیاست روز گفت:  دیروزهمزمان با  13 آبان و روز 
مبارزه با اس��تکبار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار 
شد، البته در یک ماه گذشته شرایط در اتمسفر سیاسی این 
کشور کامال به هم ریخته بود و گروه های مختلف هر حزب 
نامزد ریاس��ت جمهوری دست به اقداماتی می زدند تا برای 

کاندیدای مورد نظر رای جمع کنند.
وی اف��زود: در ای��ن دوره کام��اًل مش��اهده م��ی کنیم که 
س��اختارهای سیاس��ی در آمری��کا از جان��ب گروه ه��ا چه 
طرفداران بایدن چه طرفداران  ترامپ کامال مش��هود است 
و نوع ش��عارها بر روی تغییر ساختارها تاکید دارد که این 
اتفاق با کش��ته شدن چند سیاه پوست به دست پلیس این 
کش��ور و تبعیض ساختاری ش��رایط خودش را نمایان کرد 
و با اعتراضات بسیار س��نگین موجه شد. استاد دانشگاه با 
اشاره به اینکه شکاف های بزرگ در آمریکا این روزها کامال 
مش��هود است، بیان داش��ت: همان طور که رهبر عالی قدر 
انقالب نیز بیان کردند، برای جمهوری اسالمی ایران آمدن 
هیچ کدام از دو نامزد رییس جمهوری فرق نمی کند، تنها 
هر کدام روی کار بیایند ممکن است افول آمریکا به عنوان 
یک امپراطوری بزرگ کمی با کندی یا تندی مواجه شود.
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درآمدی برفرمایش های رهبر انقالب در واکنش به انتخابات آمریکا

اوضاع تماشایی آمریکا

تأکید صنعاء بر نقش مؤثر ایران در روند صلح یمن
وزیر خارجه دولت صنعاء با تأکید بر اینکه یمن از ایران هیچگونه تسلیحاتی 
دریافت نمی کند، گفت که ایران در فرایند آتی صلح در یمن یکی از طرف ها 
خواهد بود. هشام شرف در ادامه با تأ کید بر اینکه ایرانی ها دوست ما هستند، 
گفت: کسی که می گوید ایران در امور یمن دخالت می کند باید خود به جهان 

بگوید که این دخالت چیس��ت؟! در مسئله تسلیحات و حمله های نظامی، ما 
خود این حمالت را با تکیه بر انبارهای تسلیحاتی خودمان انجام می دهیم. ایران، 

به اذن خداوند، یکی از طرف های صلح خواهد بود من دوباره تأکید می کنم ایران یکی 
از طرف های این صلح خواهد بود ایران هیچ دخالتی در امور داخلی ما ندارد.  اظهارات 
وزیرخارجه دولت یمن در حالی است که ائتالف سعودی دائما با اتهام زنی به ایران 
و بدون هیچگونه اشاره ای به حمالت خود علیه مردم بی گناه یمن مدعی می شود، 
ایران در امور یمن دخالت دارد و ثبات و امنیت منطقه را برهم زده است. فارس 

مذاکره مجدد درباره برجام را حتی بررسی نمی کنیم
وزی��ر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران در مصاحبه با یک ش��بکه 
آمریکایی تأکید کرد که تهران تحت هیچ شرایطی مذاکره مجدد بر سر 

برجام را نخواهد پذیرفت و حتی آن را بررسی نخواهد کرد.
محمدج��واد ظریف درباره احتمال مذاکره مجدد بر س��ر برجام تصریح 

ک��رد: اگر می خواس��تیم ای��ن کار را انج��ام دهیم، چهار س��ال قبل با 
رئیس جمهور ترامپ انجامش می دادیم. تحت هیچ ش��رایطی تهران مذاکره 

مجدد بر سر مفاد برجام را بررسی نمی کند
ظری��ف در ادامه گفت: من می دانم که جو بایدن درک می کند که این ]مذاکره 
مجدد بر سر برجام[ هرگز اتفاق نخواهد افتاد و به همین دلیل وی احتماالً رفتار 
متفاوت��ی را در پیش خواهد گرفت. امیدوارم که رئیس جمهور ترامپ هم این را 

درک کند.  صداوسیما 

اتهام پراکنی ریاض علیه ایران
وزیر خارجه عربستان سعودی با تکرار ادعاهای همیشگی ریاض، ایران 

را به برهم زدن امنیت و ثبات منطقه متهم کرد.
فیصل بن فرحان بن عبداهلل آل س��عود ب��ا اتهام زنی به ایران گفت که 
ریاض از شرکای خود در جامعه بین الملل انتظار دارد عوامل تنش زای 

منطق��ه را ک��ه همان اقدامات ایران در تخطی از منش��ورها و معاهدات 
بین المللی و پافش��اری این کش��ور در مداخله در امور داخلی کش��ورهای 

منطقه باش��د، مورد توجه قرار دهد. وی همچنین در ادامه ایران را به حمایت از 
آنچه ش��به نظامیان فرقه گرای تندرو خوانده ش��ده و همچنین تهدید دریانوردی 
بین المللی متهم کرد.  در حالی که سیاست های عربستان سعودی عامل بی ثباتی 
در منطقه و جنگ و درگیری است، این مقام دیپلماتیک سعودی اقدامات ایران را 

عامل ناامنی و بی ثباتی منطقه ای  و بین المللی قلمداد کرد. تسنیم 


