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رسانه های چین:
ایران با قدرت از مرزهایش دفاع می کند

رسانه های چین ضمن بازتاب سقوط یک فروند هواپیمای جاسوسی 
بدون سرنشین آمریکا توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، گزارش 

کردند که ایران با قدرت از مرزهایش دفاع می کند.
خبرگزاری شینهوا روز جمعه گزارش کرد از دیدگاه ایران اقدام به ساقط 
کردن این پهپاد که وارد حریم مرزی این کشور شده است پیام روشنی 

است مبنی بر اینکه تهران می تواند با قدرت از مرزهایش دفاع کند.
طبق  آمریکا  هاوک  گلوبال  جاسوسی  پهپاد  که  است  حاکی  گزارش 
مستندات ایران در استان هرمزگان و زمانی که وارد حریم هوایی ایران 

شده بود هدف قرار گرفته است.
همزمان روزنامه گلوبال تایمز ارگان حزب حاکم چین هم نوشته است 
ایران به این شکل اعالم کرده است که برای دفاع از حریم هوایی و مرزهای 

خود تعلل نخواهد کرد و هر تجاوزی را با اقتدار پاسخ خواهد داد.
این نشریه می افزاید که از زمانی که دونالد ترامپ رییس جمهوری 
آمریکا در ماه می سال گذشته اعالم کرد از برجام خارج می شود، تنش ها 

میان آمریکا و ایران افزون شده است.
روزنامه ساوت چاینا هنگ کنگ هم نوشته است که آمریکا فقط به خروج 
از این توافق بین المللی بسنده نکرده بلکه فشار حداکثری را با تحریم ها 
بر اقتصاد ایران وارد کرده و همزمان نیروهای نظامی و تجهیزات به منطقه 

اعزام کرده است.
نشریه تاکید می کند کشورهای مختلف جهان از جمله چین، روسیه 
و اروپا ضمن نگرانی از فزاینده بودن تنش ها، خواستار اجتناب از هر 

درگیری نظامی شده اند.
رسانه های چین ضمن انعکاس گسترده خبر خاطر نشان کرده اند که 
تنش ها میان ایران و آمریکا باعث نگرانی جامعه بین المللی شده است و 
بسیاری کشورها به دنبال پادرمیانی برای حل مساله و کاستن از اختالفات 

هستند.
پیش از این مقام های ارشد چین از جمله "وانگ یی" وزیر خارجه چین 
از آمریکا خواسته بودند که بجای اعزام نیرو به منطقه و تشدید بی ثباتی 
در خاورمیانه، راهبرد خویشتنداری پیشه کرده و برای تثبیت اوضاع و 

حراست از صلح و امنیت خاورمیانه گام بردارد.

سازمان ملل بهبود امنیت در پاکستان را رضایت بخش خواند
اسالم آباد- ایرنا- سازمان ملل متحد با ابراز رضایت از بهبود وضع امنیتی 
در پاکستان، مجوز تردد اعضای خانواده های مسؤوالن و کارمندان این 

نهاد را در پاکستان صادر کرد.
رسانه های پاکستانی روز جمعه گزارش دادند: کمیسیون خدمات بین 
المللی غیرنظامی سازمان ملل با صدور نامه ای به نماینده دائم پاکستان، 

تغییر رتبه این کشور پس از بهبود وضع امنیتی را اعالم کرد.
از این پس، مسؤوالن و کارمندان سازمان ملل می توانند به همراه 
اعضای خانواده خود در اسالم آباد، پایتخت پاکستان مستقر و فعالیت 

داشته باشند.
معاون دبیرکل سازمان ملل در امور امنیت و سالمت، با رضایتبخش 
خواندن وضع امنیتی در شهر اسالم آباد، محدودیت سفر اعضای خانواده 

مسؤوالن این سازمان به پاکستان را لغو کرد.
از  استقبال  با  پاکستان  ارتش  به همراه سخنگوی  امور خارجه  وزیر 
تصمیم سازمان ملل، آن را نتیجه اقدامات مؤثر پاکستان برای بهبود وضع 

امنیتی کشور و دیپلماسی مؤثر دانستند.
با شروع عملیات ضد تروریستی ارتش پاکستان موسوم به »ضرب 
عضب« در تابستان ۱۳۹۳ و برخورد سخت با تروریست هایی که مدت ها 
به بهانه مذاکره با آنها جان مردم به بازی گرفته شده بود، وضع امنیتی 
نیز در پاکستان بهبود قابل مالحظه ای پیدا کرده و این امید حاصل شد 
که اسالم آباد با تداوم این قبیل عملیات، بیشتر توان خود را برای توسعه 
اقتصادی بگذارد. نیروهای مسلح پاکستان در مرحله دوم، اسفندماه ۹۵ 
عملیات »رد الفساد« را آغاز کردند که هدف اصلی آن، شناسایی و انهدام 
گروه های زیرزمینی شامل تبهکاران، همدستان عناصر تروریستی و حتی 
حامیان مالی و لجستیکی اشرار بود. ده ها گروه تروریستی که در پاکستان 
فعال بودند با شروع عملیات های ضرب عضب و رد الفساد یا به کلی نابود 

و یا مجبور به فرار از پاکستان شدند.

سازمان ملل:
بین ربودن حریری تا قتل خاشقجی، جامعه بین الملل 

کاری علیه عربستان نکرد
گزارشگر سازمان ملل تصریح کرد: اقدام ربودن سعد حریری توسط 
عربستان به منزله یک تحقیر تلقی می شود و ما شاهد یک اقدام غیر 

عادی و غیر معمول بوده ایم.
به گزارش ایسنا، اگنس کاالمارد، گزارشگر سازمان ملل در مصاحبه با 
شبکه المیادین گفت که درخواست های بسیاری به مسئوالن عربستانی در 
خصوص گزارش خود پیرامون کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
سعودی داده است، اما هیچ پاسخی تا به این لحظه دریافت نکرده است.

وی ادامه داد: سوال هایی پیرامون مسئولیت شخصیت های برجسته ای 
در عربستان از جمله محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان وجود دارد و 

ممکن است که انجام یک تحقیق عمیق، از این مساله پرده بردارد.
این گزارشگر سازمان ملل عنوان داشت: من ساده لوح نیستم و می دانم 
که عربستان اهمیت سیاسی و مالی بسیاری در جهان دارد. به نفع آمریکا 
و کشورهای دیگر است که درک کنند شراکت با عربستان باید متکی به 

این باشد که عربستان به اشتباه خود اذعان کند.
نشان می دهد  که  کرد  اشاره  کرده ای  درز  اطالعات  به  وی همچنین 
سازمان اطالعات آمریکا داده هایی در مورد خطری که خاشقجی را تهدید 

می کرد، در اختیار داشت.
وی درمورد نگه داشتن سعد حریری، نخست وزیر لبنان در عربستان در 
سال ۲۰۱۷، گفت: اقدام ربودن حریری یک خوار کردن به حساب می آید 
و ما شاهد اقدامی غیرطبیعی و غیر معمول بوده ایم. جامعه بین الملل 
می توانست تدابیر قاطعانه ای را علیه مسئوالن عربستانی اتخاذ کند، اما 

این کار را نکرد و این امر رویکری خطرناک است.
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شمارش معکوس آغاز شد

ضرب االجل »عبدالمهدی« برای تکمیل کابینه عراق

موگرینی: 

برای تداوم پایبندی ایران به برجام تالش می کنیم

عبدالمهدی« نخست  االجل »عادل  به ضرب  باتوجه 
وزیر عراق به احزاب سیاسی درخصوص تکمیل کابینه به 
نظر می رسد که شمارش معکوس برای تحقق این مسأله 

آغاز شده است.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: 
عبدالمهدی«  »عادل  االجل  ضرب  از  ای  رسانه  منابع 
های  گروه  و  ها  جریان  احزاب،  به  عراق  وزیر  نخست 
اند.  کابینه خبر داده  این کشور درباره تکمیل  سیاسی 
الغبان« نماینده پارلمان  درهمین ارتباط، »محمد سالم 
عراق ضرب االجل نخست وزیر این کشور به گروه های 
اسامی  ارائه  برای  پارلمانی  فراکسیون های  و  سیاسی 
نامزدهای خود در خصوص چهار پست وزارتی باقی مانده 

کابینه را تأیید کرده است.
وی در این خصوص گفته است: »عادل عبدالمهدی، 
نخست وزیر عراق به گروه های سیاسی و فراکسیون های 
پارلمانی تا بیستم ماه جاری میالدی مهلت داده است 
تا اسامی نامزدهای خود برای تصدی چهار پست وزارتی 

باقی مانده را ارائه کنند«.
الغبان افزود: »در صورتی که گروه های سیاسی نتوانند 
اسامی نامزدهای خود برای تصدی ۴ پست باقی مانده را 
که همچنان خالی است شامل وزارتخانه های دفاع، کشور، 
دادگستری و آموزش ارائه کنند، در آن صورت وی مجبور 
خواهد شد اسامی را که نزد خود است به پارلمان ارائه کند 
تا به دور از اراده فراکسیون ها درباره آن رأی گیری شود«. 
به  پارلمان  تأکید کرد: »عبدالمهدی در صورتی که  وی 
اسامی نامزدهایی که ارائه کند، رأی اعتماد ندهد، اسامی 

دیگری را تقدیم خواهد کرد تا به آنها رأی دهند«.
الفیاض« مشاور امنیت ملی  در همین حال، »فالح 
عراق نیز سخنانی را در این خصوص مطرح کرده است. 
وی در این خصوص تأکید کرد: »پرونده تشکیل کابینه 
جدید عراق به صورت کامل طی ۲ هفته آینده بسته 
»گروه های  کرد:  تصریح  ادامه  در  الفیاض  می شود«. 
سیاسی در این خصوص توافق دارند«. مشاور امنیت 
وجود  به  همچنین  خود  اظهارات  ادامه  در  عراق  ملی 
برخی  مسئوالن  تعیین  خصوص  در  اختالفات  برخی 
وزارت  و  امنیتی  وزارتخانه های  ویژه  به  وزارتخانه ها 

دادگستری اشاره کرد.
»عادل عبدالمهدی« نخست وزیر عراق پیشتر بارها و در 
مناسبت های مختلف در سخنانی بر لزوم تکمیل کابینه 
این  این، وی در  از  تأکید کرده است. پیش  این کشور 
خصوص در سخنانی تأکید کرده بود: »طرف های مسئول 
برای تکمیل کابینه عراق تمام تالش خود را به کار بسته 
اند«. نخست وزیر عراق همچنین گفته بود: »رایزنی ها 
میان ائتالف های بزرگ سیاسی در عراق به تشکیل کابینه 
منجر شد و اکنون نیز تالش های گسترده ای برای تکمیل 

کابینه در جریان است«.
درهمین حال، »سید عمار حکیم« رهبر جریان حکمت 

هرچه سریع تر  تکمیل  لزوم  بر  در سخنانی  عراق  ملی 
کابینه عراق از طریق گفتگو و مذاکره تأکید کرده است. 
این درحالی است که »هادی العامری« رئیس سازمان بدر 
نیز چندی پیش بر لزوم تکمیل کابینه آن هم از طریق 
مذاکرات سیاسی میان فراکسیون های پارلمانی تأکید کرده 

بود.
همانطور که گفته شد، در حال حاضر ۴ وزارتخانه از 
مجموع ۲۲ وزارتخانه هنوز تعیین تکلیف نشده است. 
دادگستری  و  پرورش  آموزش  کشور،  دفاع،  وزارت های 
عراق  وزیر  نخست  که  هستند  وزارتخانه هایی  ازجمله 
به دنبال جلب نظر مساعد گروه ها و ائتالف های بزرگ 
پارلمانی، جهت تعیین تکلیف وزرایِ مسئول آنهاست. 
اند:  کرده  تأکید  زبان  عرب  های  رسانه  راستا،  درهمین 
»نشستهای مشترک ائتالف های بزرگ پارلمانی ازجمله 
تکلیف  تعیین  منظور  به  االصالح  و  البناء  ائتالف های 
وضعیت وزارتخانه های باقی مانده دولت عراق در جریان 

است«.
واقعیت آن است که تالش ها برای تکمیل کابینه عراق 
در حالی صورت می پذیرد که ایجاد بحران »خأل سیاسی« 
در این کشور به منظور ممانعت از تکمیل کابینه و به 
تبع آن ساقط کردن دولت از مشروعیت، در دستور کار 
آمریکا  متحده  ایاالت  آنها  رأس  در  و  بیگانه  طرف های 

قرار دارد. مقامات واشنگتن نیک می دانند که در صورت 
طوالنی تر شدن عدم تشکیل کابینه، دولت کنونی بغداد 
از مشروعیت خواهد افتاد و بدین ترتیب، هرج و مرج در 
این کشور حاکم می شود. به همین دلیل آمریکایی ها به 

دنبال ایجاد بحران در عراق هستند.
افزون براین، همزمان با تداوم روند تکمیل کابینه، در 
حال حاضر تحرکات مشکوکی نیز برای جنجال آفرینی در 
عراق مشاهده می شود. برخی طرف ها با انتشار برخی 
اخبار به دنبال آن هستند تا روند تکمیل کابینه را با مشکل 
مواجه ساخته و احزاب و جریان های سیاسی را در مقابل 

دولت بغداد قرار دهند.
طبیعی است هر کشوری دارای جریان و جبهه مخالفی 
در داخل باشد. چنین جبهه و جریانی، تا زمانی که بر 
مبنای منافع ملی و نه حزبی، مواضع خود را اتخاذ می 
کند، در ساختار قدرت محترم شمرده می شود و بدیهی 
در  جریانی  چنین  وجود  از  نیز  بغداد  دولت  که  است 
ساختار قدرت استقبال می کند. با این حال، برخی تالش 
می کنند دولت و برخی جریان های منتقد آن را به جان 

هم بیندازند تا هرج و مرج در عراق ایجاد شود.
این تالش ها در حالی است که همگان می دانند وجود 
گروه های مختلف که با نگاه به منافع ملی و نه حزبی به 
مسائل می نگرند و به نوعی می توانند در قامت منتقد 

ظاهر شوند، می تواند زمینه های پیشرفت هر کشوری 
را فراهم آورد؛ حال آنکه برخی تالش می کنند تا از این 
مسأله به عنوان دستاویزی برای تحقق اهداف خود در 

ایجاد هرج و مرج در عراق بهره برداری کنند.
درهر حال، با توجه به ضرب االجل »عادل عبدالمهدی« 
نخست وزیر عراق به احزاب و جریان های سیاسی برای 
باز کردن گِره کور برخی وزارتخانه ها مانند وزارت دفاع و 
کشور، به نظر می رسد که باید طی روزها و هفته های آتی 
شاهد تکمیل کابینه عراق باشیم؛ کابینه ای که حدود ۷ ماه 
پیش و با رأی نمایندگان پارلمان عراق، اعضای خود به جز 

۴ پست را شناخت.
احزاب، جریان ها و ائتالف های سیاسی عراقی به خوبی 
می دانند در صورتی که به ضرب االجل تعیین شده توسط 
نخست وزیر عراق تَن در ندهند و به آن توجهی نداشته 
باشند، عبدالمهدی گزینه های مد نظر خود را به پارلمان 

ارائه خواهد کرد.
در هر صورت آنچه که واضح به نظر می رسد این است 
که در شرایط کنونی شمارش معکوس برای اتمام روند 
تکمیل کابینه عراق فرا رسیده است و بدین ترتیب، توطئه 
های خارجی برای ایجاد خأل سیاسی در عراق با شکست 
مواجه خواهد شد و نخواهد توانست اهداف خود را در این 

کشور محقق سازد. 

"فدریکا موگرینی" مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اتحادیه  شورای  نشست  از  پیش  پنجشنبه  روز  اروپا 
اروپا در بروکسل بار دیگر خواستار خویشتنداری در 
برای  اروپا  اتحادیه  و گفت:  فارس شد  منطقه خلیج 
تداوم پایبندی ایران به توافق هسته ای برجام تالش 

می کند.
موگرینی در پاسخ به سوالی درباره مسئولیت اتحادیه 
اروپا برای خنثی کردن تنش های آمریکا و ایران گفت: من 
این مساله را دو روز پیش با "مایک پمپئو" وزیر خارجه 

توافق  ما  و  دادم  قرار  بحث  مورد  واشنگتن  در  آمریکا 
داشتیم که افزایش تنش نظامی در آن منطقه به نفع هیچ 

کسی در منطقه و جهان نیست.
با شریکان خود در منطقه و  اروپا  اتحادیه  این رو  از 
و  انجام می دهد  باشد  توان داشته  جهان هر کاری در 
مهمترین مساله برای ما این است که شاهد ادامه پایبندی 
کامل ایران به توافق هسته ای باشیم و ما با کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جامعه بین المللی در این 

زمینه کار خواهیم کرد.

بین  میانجیگری  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  موگرینی 
هر  می کنیم  تالش  ما  گفت:  این خصوص  در  طرف ها 
کاری می توانیم برای کاهش تنش ها انجام دهیم. کانالهای 
ارتباطی را بگشاییم و اطمینان حاصل کنیم که از تشدید 

تنش ها جلوگیری می شود.
وی افزود: افزایش تنش تأثیر منفی برای منطقه دارد و 
اتحادیه اروپا خواستار خویشتنداری و مسئولیت پذیری 

است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نقش بین 

المللی اتحادیه اروپا گفت: ما این پیام را به جهان و به 
اروپا در  اتحادیه  شریکان خود در منطقه می دهیم که 
دوران های گذار هم، همچنان بر نقش جهانی خود متمرکز 

باقی می ماند.
رهبران ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا از امروز )پنجشنبه( 
نشست دو روزه ای را در بروکسل آغاز می کنند تا درباره 
دستور کار راهبردی سال های آینده اتحادیه اروپا تصمیم 
گیری کنند و موضوعاتی از جمله روابط خارجی را مورد 

بحث و تبادل نظر قرار دهند.

سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا، توان دفاعی ایران کانون تحلیل کارشناسان و رسانه ها
شکار و سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا محافل رسانه ای و تحلیلگران و 
مقامات کشورهای مختلف را حیرت زده کرده و باعث اذعان آنها به قدرت و 

توانمندی های بی نظیر ایران در نگهبانی از آسمان کشور شد.
بامداد پنجشنبه ۳۰ خرداد، یک فروند پهپاد جاسوسی »گلوبال هاوک« 
آمریکا بعد از تجاوز به حریم سرزمینی جمهوری اسالمی ایران در منطقه 
هوایی  یکپارچه  پدافند  آتش  هدف  هرمزگان،  استان  مبارک  کوه  روبروی 

کشورمان قرار گرفت و سرنگون شد.
انتشار این خبر به سرعت در صدر خبرهای جهان قرار گرفت و دولت 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را نیز در شوک فرو برد چرا که آنها باور 
نمی کردند پهپاد بلندپرواز و گرانقیمت آنها توسط ایران سرنگون شود و بخشی 

از بقایای آن به دست ایران بیافتد.
محمدجواد ظریف وزیرخارجه جمهوری اسالمی ایران شامگاه پنجشنبه 
در توئیتی نوشت: یک پهپاد آمریکایی ساعت ۱۴ دقیقه بامداد در وضعیت 
پنهانکاری از امارات متحده عربی به پرواز درآمد و حریم هوایی ایران را نقض 
کرد. این پهپاد ساعت چهار و پنج دقیقه بامداد در مختصات )۲۵.۵۹.۴۳ 

شمالی( و )۵۷.۰۲.۲۵ شرقی( در نزدیک کوه مبارک هدف قرار گرفت.
وزیر خارجه ایران افزود: ما قسمت هایی از پهپاد نظامی آمریکا را در آب هایی 

سرزمینی خود، جایی که این پهپاد ساقط شد، از آب خارج کردیم.
»کارل بیلت« نخست وزیر اسبق و وزیر خارجه اسبق سوئد در توئیتی به 
این توانمندی ایران واکنش نشان داد و نوشت: کار جالبی از ایران در رابطه 
با گلوبال هاوک. اگر درست باشد، این یعنی آنکه این پهپاد از امارات متحده 

عربی پرواز کرده و در مسیر برگشت در سواحل ایران سرنگون شد.
دولت ترامپ بر این باور بود که با تبلیغات رسانه ای، گسیل شماری از 
نیروها به خاورمیانه و پیگیری سیاست »فشار حداکثری« ایران را به پای میز 
مذاکره بکشاند. اما نتیجه نه تنها تضعیف ایران نبود بلکه باعث شد ایران 

بخش دیگری از توانایی حیرت آور خود را نشان دهد.
ولی نصر استاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا در توصیف این وضعیت 
نوشت: ایران نشان داده است که تصورات ترامپ در مورد فشار حداکثری 
اشتباه است. ترامپ باید فکر کند که آنها اشتباه کرده اند، در غیر این صورت 
او مجبور است بپذیرد که دستاورد بزرگ او تسلیم ایران نیست بلکه قرار دادن 

آمریکا در مسیر جنگ است.
»بن رودز« مشاور باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا و از معماران 
برجام در پی بروز این توانایی به شبکه فاکس نیوز رفت و از تریبون رسانه ای 

که بی وقفه از ترامپ حمایت می کند، گفت: این همان چیزی که وقتی ترامپ 
از توافق هسته ای خارج شد، همه ما می گفتیم اتفاق می افتد. او با صراحت 

اعالم کرد: این دولت اعتبار خود را از دست داده است.
در آمریکایی التین جایی که حیاط خلوت ایاالت متحده به شمار می آید و 
کشورها و ملت های مختلف بی مهری ها و ستم های زیادی از آمریکا دیده اند 
رسانه ها به تمجید از اقدام ایران پرداختند. شبکه تله سور در صفحه توئیتر 
خود به زبان انگلیسی نوشت: ایران به جایی ضربه زد که پرزیدنت ترامپ درد 
را آنجا بیشتر احساس می کند… یعنی غرورش را. این شبکه با انتشار ویدئویی 

از پهپاد آمریکایی افزود: ایران آمریکا را سرجایش می نشاند.
از سوی دیگر، »فردریک پلتگن« خبرنگار سی. ان. ان در ایران در تحلیل 
کوتاهی در تارنمای این شبکه نوشت: ایرانی ها می خواهند این پیام روشن را 
به آمریکا بفرستند که قادر هستند حتی تجهیزات پیشرفته آمریکایی را بزنند و 

اگر احساس تهدید کنند تعلل نخواهند کرد.
در این میان »الیجاه جی مانیه« روزنامه نگار الرای سوال مهمی را مطرح کرده 
است. او در توئیتی نوشت: چگونه است که موشک های ساخت داخل ایران 
با ارزشی معادل دو هزار و پانصد دالر پهپاد پیچیده گلوبال هاوک آر کیو ۴ 
سی نیروی دریایی آمریکا را که حدود ۱۲۳ میلیون دالر قیمت دارد رهگیری 

و سرنگون کردند؟
وی با اشاره به تالش های آمریکا برای ایجاد ناامنی در منطقه و اشاعه 

ایران هراسی و فروش سالح به اعراب از این طریق افزود: احساس من این 
است که رئیس جمهوری آمریکا به ملک سلمان سعودی زنگ می زند و از او 

می خواهد پول پهپاد ساقط شده را بدهد.
در داخل آمریکا نیز هر چند شماری از جمهوریخواهان به دلیل وابستگی 
حزب مجبور شده اند از مواضع ترامپ حمایت کنند اما دموکرات ها شدیدترین 
انتقادات را متوجه رئیس جمهوری کرده اند زیرا وی را عامل تنش و ناامنی 

می دانند.
»جکی اسپایر« عضو دموکرات کمیته اطالعات مجلس نمایندگان آمریکا 
به سی. ان. ان ترامپ را مقصر تنش های اخیر معرفی کرد و گفت که علت 
این مساله خروج واشنگتن از برجام است. او افزود که اقدامات دولت ترامپ 

»تحریک آمیز« است.
دولت ترامپ رهبران جمهوریخواه و دموکرات کنگره را به کاخ سفید دعوت 
کرد تا آنها را با خود همراه کند. اما دموکرات ها بر پرهیز از افزایش تنش ها 
تاکید کردند. »نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پس از پایان 
این جلسه گفت: باید هر چه در توان داریم برای کاهش تنش با ایران به 

کار بگیریم.
»برنی سندرز« سناتور مستقل ایالت ورمونت که از جانب حزب دموکرات 
به رقابت های ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا پا گذاشته است، در توئیتی تاکید 
کرد: ما باید برای حل این بحران با ایران از طریق دیپلماتیک کار کنیم، نه 

اینکه وارد جنگ شویم.
»جو بایدن« معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا هم که برای رقابت با 
ترامپ به میدان انتخابات آمده است از سیاست های رئیس جمهوری فعلی 

کشورش در قبال ایران انتقاد کرد و آن را »یک فاجعه خودساخته« خواند.
ترامپ که هوس ماندن در قدرت را دارد اینک با در وضعیت دشواری قرار 
گرفته است. او با وعده کاهش حضور آمریکا در جنگ ها به قدرت رسید و طی 
حدود دو سال و نیم گذشته سعی کرده است نشان دهد که به دنبال بهبود 
وضعیت اقتصادی آمریکاست. اما او با تحریم نفتی ایران و ونزوئال و ایجاد 
جنگ ها و تنش های تجاری با متحدان و رقبا اوضاع پرهرج و مرجی ایجاد کرده 
است. در این میان رویکرد وی در قبال ایران زیان زیادی به آمریکا و اعتبار 

خودش وارد کرده است.
»باربارا اسالوین« مدیر بخش »آینده ابتکار ایران« در شورای آتالنتیک به 
شبکه سی. ان. ان گفت: مسئولیت نهایی با ترامپ است. او فردی است که از 

توافق هسته ای خارج شد و تحریم های نفتی علیه ایران وضع کرد.

روزنامه صبح ایران


