
تحلیل روزنامه هندی از روابط 
تهران-دهلی

یک روزنامه هندی در گزارشی به محورهای گفت 
و گوی وزرای امور خارجه ایران و هند و روند رو به 

رشد روابط دو کشور پرداخته است.
روزنامه ایندیا تودی با اش��اره به سفر سوبراهمانیام 
جایشانکار وزیر امور خارجه هند به ایران و دیدارش 
با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که 
دومین سفر مقامات عالیرتبه هند در روزهای اخیر 
پس از س��فر وزیر دفاع این کش��ور ب��ه ایران بوده 
اس��ت، نوش��ت که محور این دیدار بن��در چابهار و 

مسائل مربوط به افغانستان بوده است.
ایندی��ا تودی به نق��ل از منابع هندی نوش��ت: در 
میان مس��ائل دو جانبه به پروژه های زیرس��اختی، 
بندر مهم چابهار، راه آهن چابهار-زاهدان-مش��هد 
و خط راه آهن چابهار-زاهدان پرداخته ش��د که از 
نشانه های روبه رش��د بودن هرچه بیشتر روابط دو 

کشور است.
ایندیا تودی همچنین مطرح کرد که این دیدار در 
بحبوحه مذاکرات درون افغانی انجام می ش��ود که 
ممکن اس��ت تحرکات منطقه را به نسبت چگونگی 
روند این مذاکرات تغییر دهد. هند و ایران مشتاق 
این هس��تند که ثبات در افغانس��تان برقرار شود و 
داشتن ارتباط یک جنبه مهم برای رسیدن به این 
مقصود اس��ت. منابع آگاه گفته اند که این دو مقام 
هند و ایران درباره وضعیت افغانس��تان گفت و گو 

کردند. فارس 

ایران جزو اولویت های قزاقستان در 
سیاست خارجی است

سفیر قزاقستان در تهران گفت: ایران جزو اولویت های 
قزاقستان در سیاست خارجی است و کشور دوست 

ماست و روابط خوبی با یکدیگر داریم.
اس��خت اورازبایس��فیر در نشس��ت خب��ری که در 
سفارت قزاقستان برگزار ش��د، اظهار داشت: ایران 
جزو اولویت های قزاقس��تان در سیاس��ت خارجی 
اس��ت. ایران کش��ور دوست ماس��ت. هیچ مشکلی 
با یکدیگ��ر نداریم بلک��ه روابط خوبی ب��ا یکدیگر 
داریم. هم روحانی و هم ظریف تصریح کرده اند که 
قزاقس��تان از جمله کشورهایی است که هیج وقت 
به ما خیانت نکرده و اقدامی که موجب ناراحتی ما 

بشود، انجام نداده است.
وی با بیان اینکه ما سیاست سنجیده و دوستانه ای 
نسبت به ایران داشته ایم، اظهار داشت: از جمله این 
مناسبات، تالش ما برای حل مسأله هسته ای بوده 
که چند نشس��ت میزبان مذاک��رات بودیم و اعالم 
کردیم مساعدت الزم را ارائه می دهیم تا طرفین به 

یک راه حل و توافق دوستانه برسند.
وی درب��اره برنام��ه این کش��ور برای ع��دم فروش 
زمین ب��ه خارجی ها ه��م تصریح کرد: م��ا گفتیم 
قص��د فروش نداریم اما به معنای عدم حضور، عدم 
اس��تفاده و عدم بهره برداری نیس��ت. اکنون ایران 
هم در قزاقس��تان زمین های کشاورزی دارد. کشت 

فراسرزمینی امکان پذیر است.
وی ب��ا قرائت پی��ام رییس جمهوری قزاقس��تان به 
مردم این کشور اظهارداش��ت: قزاقستان به مقابله 
با بیماری همه گیر ادامه می دهد. دو بسته اقدامات 
عملیات��ی ضدبح��ران به تصویب رس��یده اس��ت. 
کمک ه��ای ارائه ش��ده ب��ه بی��ش از 4.5 میلیون 
قزاقس��تانی که درآمدهای خود را به طور موقت از 

دست دادند، حدود 1.1 میلیارد دالر بود.  
س��فیر قزاقس��تان در تهران با بی��ان اینکه بیش از 
550 هزار خانواده تح��ت حمایت یکباره مالی قرار 
گرفتن��د، افزود: برای انجام هم��ه تعهدات در حوزه 
اجتماعی و حمایت اقتصادی، حدود 2.4 میلیارد از 
صندوق ملی تخصیص داده شده است. نمایه سازی 
پرداخت ه��ای اجتماع��ی ادامه خواهد داش��ت که 
ب��رای آن برنامه ریزی ش��ده تا س��ال 2023 حدود 
2.4 میلیارد دالر اختصاص یابد. اورازبای با تش��ریح 
اقدامات این کش��ور برای انجام اصالحات سیاسی و 
ساختاری تصریح کرد: آژانس برنامه ریزی و اصالحات 
استراتژیک با گزارش مستقیم به رییس جمهور ایجاد 
خواهد شد. اصالحات آژانس برای همه دستگاه های 
دولتی الزم االجرا خواهد شد. شورای عالی اصالحات 
ریاست جمهوری در حال ایجاد است که تصمیمات 

آن نهایی خواهد شد. 
اورازبای با تشریح برنامه های کشورش در حوزه های 
آموزش��ی، بهداشتی، دیجیتالی س��ازی پرداخت و با 
تاکید بر مش��ارکت مدنی در اداره کش��ور بیان کرد: 
شورای ملی اعتماد عمومی تاسیس شد. قانون جدید 
در مورد مجامع مسالمت آمیز تصویب شد. اصالحاتی 
در قوانین احزاب سیاسی، در مورد انتخابات، پارلمان 
و وضعیت نمایندگان آن اعمال شد و اصالحاتی هم 

در قانون کیفری اعمال شد.   ایرنا 

اخبار

وجه مش��ترک واکنش  های رسمی در صحنه بین 
الملل، اس��تقبال از این تفاهم بود و وجه مشترک 
تحلیل های رس��انه ای نیز این اس��ت ک��ه ایران با 
اتخ��اذ این تدبیر دیپلماتی��ک، آمریکا را مجددا به 

انزوا کشاند.
اعالم خبر س��فر مدی��رکل آژانس به کش��ورمان، 
بازدید وی از ایران و صدور بیانیه مشترک، واکنش 
ها و بازتاب های مختلفی از سوی برخی دولت ها، 
شخصیت ها، کارشناسان و رسانه های بین المللی 
را به دنبال داشت. وجه مشترک اظهارات رسمی از 
سوی کشورها یا نمایندگان آن ها، استقبال از این 
تفاهم و وجه مش��ترک تحلیل های رسانه ای نیز 
این اس��ت که ایران با اتخاذ این تدبیر دیپلماتیک، 
ن��ه تنها آمری��کا را مج��دداً به انزوا کش��اند، بلکه 
موجب شد تا جلوی صدور قطعنامه شورای حکام 
و ارس��ال این موضوعات پادمانی به شورای امنیت 
گرفته ش��ود، موضوعی که آمریکا پس از شکست 

در شورای امنیت، به آن چشم امید داشت.
 رویترز با اش��اره به خبر مالقات گروس��ی با دکتر 
صالحی، به نقل از ایش��ان نوش��ت که این مالقات 
س��ازنده بوده اس��ت و فصل جدی��دی از همکاری 
می��ان ای��ران و آژانس آغاز ش��ده اس��ت. در این 
خبر همچنین آمده اس��ت: برخی افراد نزدیک به 
موضوع اعالم داش��ته اند ک��ه احتمال امضای یک 
توافقنامه جهت اعطای دسترسی به دو مکان مورد 
نظر به آژانس وجود دارد. گروس��ی در واکنش به 
هشدار ایران درخصوص اینکه خود را از فشارهای 
سیاسی اعمالی از س��وی دیگر کشورها نگه دارد، 
اظهار داش��ت: )دسترس��ی به دو سایت( موضوعی 
است که باید رسیدگی شود و این به معنی رویکرد 
سیاسی در قبال ایران نیست. آژانس به کشورهای 
دیگر اجازه نخواهد داد تا بر روی روابطش با دیگر 

کشورها اثر بگذارند.  
وزارت امور خارجه فرانس��ه با انتشار پیامی در 27 
آگوس��ت نوشت: فرانسه از اعالم توافق بین آژانس 
و ایران، که براس��اس آن ایران به بازرس��ان آژانس 
اجازه می دهد به دو س��ایت دسترسی پیدا کنند، 

استقبال می کند؛ چیزی که آژانس برای چند ماه 
درخواست کرده بود. این یک گام در جهت درست 
اس��ت. این تعهد از جانب ای��ران مطابق با اجرای 

توافق های این کشور با آژانس است.
س��خنگوی وزارت خارج��ه چین در 27 آگوس��ت 
اعالم داشت: چین از توافق آژانس و ایران استقبال 
م��ی  کند و حل  و فص��ل اختالفات پادمانی در پی 
رایزنی  های دوستانه را تحسین می  کند. امیدوارم 
ک��ه همکاری  های دو ط��رف ادامه یابد و به توافق 
عمل ش��ود. چین از همه طرف ها می خواهد تا در 
این راس��تا نقش س��ازنده خود را ایفا کنند. بار ها 
ثابت ش��ده که قلدری یک طرفه، موجب افزایش 
احتمال تقابل می ش��ود. اختالف��ات تنها می  تواند 
از راه مذاک��رات کاهش یابد. تم��ام طرف  ها باید 
تحت شرایط کنونی مس��یر درست را ادامه دهند 
و ضمن اس��تناد به برجام و قطعنامه 2231، برای 
حل  و فصل دیپلماتیک و سیاسی مسئله هسته ای 

ایران تالش کنند.
هل��گا اش��مید، دبیرکل س��رویس اق��دام خارجی 
اتحادیه اروپا نیز با انتش��ار توئیت��ی در تاریخ 26 
آگوس��ت، نوش��ت: خبرهای خوب از تهران درباره 
هم��کاری بین ایران و آژانس به گوش می رس��د. 
اتحادیه اروپا به نقش بی طرف و مس��تقل آژانس 
اعتم��اد دارد. در همان زم��ان، ما کار خود را برای 
حفظ برجام  با کمیسیون مشترک در هفته آینده 
ادامه می دهیم. م��ن به نمایندگی از جوزف بورل، 

رئیس نشست خواهم بود.
اشتفان کلمنت، رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا نزد 
س��ازمان های بین المللی در وین با انتشار توئیتی 
نوش��ت: م��ن از توافق بی��ن ای��ران و آژانس برای 
حل مس��ائل مربوط به اج��رای موضوعات پادمانی 
اس��تقبال می کنم. از کار مهم و بی طرفانه آژانس 

نیز قدردانی می کنم.
دیوید هال، س��فیر و نماینده دائم انگلس��تان نزد 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز با انتشار توئیتی 
از توافق حاصله اس��تقبال کرد و نوش��ت: این خبر 
بسیار خوبی است که ایران، آژانس را قادر می سازد 
تا دسترسی های مورد نظر خود را انجام دهد. یک 
نشانه بسیار مثبت در مورد عملکرد صحیح آژانس 
و رژیم پادمانی آن. انگلستان پشتیبانی کامل خود 

را برای گروسی و تیم پادمانی ارائه کرده است.
بلومب��رگ با انتش��ار خبر صدور بیانیه مش��ترک 
نوش��ت: ایران به کش��اکش با آژانس بواسطه ارائه 
ب��ه دو م��کان درخواس��تی پای��ان داد. ارائ��ه این 
دسترس��ی ها می تواند تالش های آمری��کا برای از 
س��رگیری تحریم های س��ازمان ملل را ضعیف تر 

کن��د. این، همچنین به این معنی اس��ت که ایران 
قص��د دارد حمایت اعض��ای باقیمانده برجام را در 
برابر تالش های واش��نگتن برای فروپاش��ی برجام 

حفظ کند.
گاردین در 26 آگوس��ت نوش��ت: تواف��ق ایران با 
آژان��س، حمایت اتحادیه اروپا از برجام را بیش��تر 
خواهد نمود، چرا که دسترسی به سایت ها، سنگ 
بنای برجام است. این توافق زمانی حاصل شد که 
گروس��ی در تهران به مقامات ایرانی وعده داده که 
در چارچوب اطالعات کنونی آژانس، درخواس��ت 
دسترس��ی دیگری را ارائ��ه نخواهد کرد. درج واژه 
"داوطلبانه" در بیانی��ه آژانس، یک امتیاز و برتری 
برای ایران اس��ت، چرا که آژانس سابقاً عنوان می 

داشت ایران متعهد به ارائه دسترسی است.
نش��ریه دیپپلماتیک سابس��تک با انتشار مقاله ای 
در 27 آگوست نوشت: اگرچه االن برگزاری جشن 
ش��ادی برای طرفداران دیپلماسی هسته ای ایران 
زود اس��ت، ولی آنچه که قطار از ریل خارج ش��ده 
توس��ط دولت ترامپ دانس��ته می ش��ود، بواسطه 
دیپلماس��ی حرفه ای اروپایی ها و دیگر طرف های 
شورای امنیت به ریل برگشت. همزمان با مالقات 
های گروس��ی در تهران، رئیس اندونزیایی شورای 
امنیت س��ازمان ملل نیز طی نام��ه ای اعالم کرد 
این شورا نمی تواند اقدامی درخصوص درخواست 
آمریکا برای اس��نپ بک انجام دهد. برخی ناظران 
دیپلماتیک اظهار داشتند که احتماالً این موفقیت 
در صورتی که ای��ران از قدرت نمایی اروپایی ها و 
دست رد جامعه بین المللی به تالش هفته گذشته 
آمریکا برای اعمال اسنپ بک راضی نمی شد، رخ 
نم��ی داد. یک رابط دیپلماتیک که بر روی موضوع 
ایران کار می کند، اظهار داشت که این اقدام ایران، 
در واکنش به ایستادگی محکم اروپا در برابر اسنپ 
بک بود و حرکت هوش��مندانه ای از س��وی ایران 
ب��ود. این تحوالت تا به امروز س��بب تقویت برجام 
ش��ده است.  نش��ریه فوربس نیز در 27 آگوست با 
پرداخت��ن به مزایای برجام و موثر بودن این توافق 
در محدود کردن برنامه هس��ته ای ایران، نوش��ت: 
با این حال، عربستان س��عودی و حزب جمهوری 
خواه از این توافق راضی نبودند و توس��ط ترامپ از 
آن کناره گی��ری کردند. واقعیت این بود که ایران 
بمب اتم نمی خواست، و حتی پس از کناره گیری 
آمری��کا از برجام، این کش��ور در برج��ام ماند و به 
هم��کاری خود با آژانس ادامه داد. توافق این هفته 
ایران و آژانس هم چیزی جز رویه های اس��تاندارد 
راس��تی آزمایی آژانس که برای همه کشورها اجرا 

می شود، نبوده است.  تسنیم 

دو مقام هندی این هفته در تهران

 جایگاه تثبیت شده ایران در 
سیاست خارجی دهلی نو

کارشناس مسائل شبه قاره هند با اشاره به سفر وزرای خارجه و دفاع هند 
به ایران در هفته جاری، بر این باور اس��ت که جمهوری اس��المی جایگاه 
تثبیت ش��ده ای در سیاس��ت خارجی دهلی نو دارد و اینگونه نیست که هر 

چه آمریکا دیکته کند، این کشور بپذیرد.
به فاصله دو روز بعد از حضور راجنات سینگ وزیر دفاع هند در جمهوری 
اس��المی ایران، روز سه شنبه 1۸ شهریور ماه »سوبرامانیام جایشانکار وزیر 

خارجه این کشور مهمان محمدجواد ظریف بود.
راجن��ات س��ینگ نی��ز در پیامی در توئیتر، نوش��ت: دیدار بس��یار پربار و 
مفیدی با وزیر دفاع ایران، سرتیپ امیر حاتمی در تهران داشتم. ما درباره 
موضوعات امنیت منطقه ای از جمله افغانس��تان و دیگر مس��ائل مربوط به 

همکاری های دوجانبه بحث و گفت وگو کردیم.
دومی��ن مقام هندی جایش��انکار بود که به تهران آمد. س��فر وزیر خارجه 
هند به تهران دومین س��فرش بعد از تصدی این س��مت بود. البته این بار 
در مسیر سفرش به مسکو برای شرکت در نشست شانگهای ظهر سه شنبه 
1۸ شهریور ماه در ساختمان شماره یک وزارت امور خارجه با محمدجواد 

ظریف همتای ایرانی خود دیدار و به گفت وگو نشست.
پیرمحمد مالزهی درباره اهمیت این س��فر عن��وان کرد: هند و ایران یک 

سابقه تاریخی در توسعه مناسبات دارند که حائز اهمیت است.
وی افزود:  به رغم اینکه هند با آمریکایی ها درباره برخی مس��ائل همگرایی 
دارد، ول��ی این کش��ور درباره ایران، در مقابل آمریکا واگراس��ت و اینگونه 
نیست که هر چه آمریکایی ها به هندی ها دیکته کنند، بپذیرند. برای هند 
اصل منافع ملی است و مناسباتش با ایران و آمریکا در حال توازن است و 

آن را در حالت توازن نگه می دارد.
وی اف��زود: در خصوص آینده مناس��بات ایران و هند، به رغم فش��ارهای 
آمریکا به هند باید بر دو مس��ئله متمرکز ش��د؛ یکی نیاز هند به انرژی و 
س��وخت خاورمیانه که بیش از ۸0 درصد س��وخت خ��ود را از تنگه هرمز 

دریافت می کند که مسیری است که ایران بر آن تسلط دارد.
مالزه��ی انرژی را ی��ک بحث اصلی برای هند خوان��د و گفت: منافع ملی 

هندی ها این است که تسلیم نظرات آمریکا در رابطه با ایران نشوند.
وی خاطرنش��ان کرد: بحث دوم دو جریان اس��ت؛ یکی کریدور ش��مال - 
جنوب و توافق س��ه جانبه ایران - هند و افغانس��تان که هند با دور زدن 
پاکس��تان که رقیب اصلی آن است، از طریق چابهار می تواند به افغانستان 
و آس��یای مرکزی وصل ش��ود و هند در این جا امتیاز بسیار بزرگی دارد و 
دیگری توافق س��ه جانبه روس��یه، ایران و هند هم مطرح است که همان 
کریدور شمال - جنوب است که می تواند تجارت هند را از طریق چابهار و 
بندرعباس و اس��تفاده از خطوط ریلی و جاده ای ایران به بندر انزلی وصل 
کند و بعد به طرف رودخانه ولگا و روس��یه و حتی اروپای ش��رقی و غربی 
برود. وی افزود: گفته می ش��ود به لح��اظ زمانی از طریق این پروژه حدود 
40 درصد صرفه جویی زمانی می شود و به لحاظ هزینه 30 درصد کاهش 

می یابد. فارس

گزارش
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مناسبات اقتصادی با عراق گسترش یافته است
س��فیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد تأکید کرد که با وجود مشکالت 
در منطقه و ش��رایط کنونی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، مناسبات 
اقتصادی ایران با عراق نه تنها کاهش نیافته بلکه گسترش یافته است.

ایرج مس��جدی افزود:  مأموریت این کمیته پیگیری های الزم در بخش 
های سرمایه گذاری و تجارت با استان ها، مطالبات و فعالیت شرکت های 

ایرانی، بازرگانی مرزی و مس��ائل بانکی در عراق اس��ت. سفیر ایران در عراق 
خاطرنش��ان کرد: در راستای رویکرد دیپلماسی اقتصادی، علیرغم معضل کرونا و 
محدودیت های ناشی از این بیماری، با تالش های انجام شده گذرگاه های مرزی 
کش��ور به تدریج به روی فعالیت های بازرگانی و اقتصادی با عراق گشوده شد و 
مب��ادالت تجاری در مرزهای ایران و عراق پس از بازگش��ایی گذرگاه ها در ابتدا 
هفته ای دو روز انجام می شد که اکنون به چهار روز افزایش یافته است. ایرنا 

واکنش ایران به حمله تروریستی به مقام افغانستانی 
سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تروریستی علیه کاروان حامل معاون 
اول رئیس جمهور افغانستان را محکوم کرد. سعید خطیب زاده این سوء 
قصد را با توجه به در پیش بودن آغاز گفت وگوهای بین االفغانی، اقدامی 
از س��وی دشمنان صلح و ثبات در افغانستان دانست. در حمله امروز به 

کاروان خودروهای معاون اول رئیس جمهور افغانس��تان در کابل دستکم 
12 کش��ته و بیش از 15 زخمی به جا گذاش��ت؛ اما به امراهلل صالح آس��یبی 

نرسید. مقامات امنیتی اعالم کردند که یک انفجار در منطقه چهارم امنیتی شهر 
کاب��ل در چهارراه س��ابق تایمنی رخ داد. رضوان م��راد رئیس مطبوعات و روابط 
عموم��ی امراهلل صالح معاون اول رئیس جمه��ور خبر داد که هدف انفجار امراهلل 
صالح بوده اما در این حمله وی آس��یبی ندیده اس��ت. مراد افزود که س��ه نفر از 

محافظان صالح نیز در این انفجار به طور سطحی زخمی شده اند. صداوسیما 

آزادی بیان یا دورویی نهادینه  شده؟
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز در واکنش به اظهارات 
رئیس جمهور فرانسه که کفرگویی را جزو آزادی بیان خوانده بود، این 

اظهارات را مشمئزکننده خواند.
محمدجواد ظریف در واکنش به اظهارات مقام های فرانسوی در ارتباط 

دادن اهانت نش��ریه فرانس��وی به س��احت مقدس پیامبر اس��الم )ص( 
ب��ه آزادی بیان، در توییتی نوش��ت: آزادی بیان یا دورویی نهادینه  ش��ده؟ 

برانگیختن خش��ونت و نفرت علیه یک میلیارد و ۸00 میلیون مسلمان با افترای 
کلیش��ه ای و هتک حرمت کتاب مقدس و پیامبر آن ها )مسلمانان(. وی در ادامه 
چنین اظهارنظرهایی را سیاس��ی کردن وقای��ع در تاریخ معاصر برای بهره برداری 
خواند و آن را مش��مئزکننده توصیف کرد. ظریف در پایان توییت خود خواس��تار 

پایان دادن به چنین اظهارنظرها و برخوردهایی شد. باشگاه خبرنگاران   

وزی��ر امور خارجه پیش��ین ای��ران، در نشس��تی با عنوان 
شکس��ت منطق آمریکا؛ افول رهبری و سلطه آمریکا و به 
میزبانی پژوهش��کده مشترک شهید صدر )ره(، به بررسی 

نشانه های افول آمریکا پرداخت.
منوچهر متکی در سخنان خود با اشاره به سلطه جویی های 
آمریکا در جهان و نقش جمهوری اس��المی در تضعیف این 
اب��زار، گفت: ظهور انقالب اس��المی، قدرت ه��ا و مؤلفه های 
س��لطه جویانه و رهبری خواهانه آمری��کا را با بحران جدی 
مواجه کرد؛ در گذش��ته آمریکا سیاست هایش را به سفیران 
دیگر کش��ورها دیکته می کرد و با یک تلفن به مقامات دیگر 
کش��ورها، خواس��ته و مواضعش را که باید اجرا می شد بیان 

می کرد.
وی در ادامه افزود: آمریکا داعیه سلطه و رهبری بر جهان 
داشت چرا که ابزارها و سازوکارهایش برای رهبری کارآمد 
بود. انقالب اسالمی اما با بیان مفاهیمی تازه، این ابزار را از 
کار انداخت. در 40 س��ال گذشته در سخنان حضرت امام 
)ره( و همچنی��ن در بیانات مقام معظ��م رهبری، به طور 
دقیق 100 س��ال اخیر آمریکا و در جای دیگری 40 ساله 
اخیر رصد و تحلیل ش��ده اس��ت؛ آمریکای امروز از همه 

دوران های گذشته این صد سال ضعیف تر است.
متکی در ادامه به نشانه های افول آمریکا اشاره کرد و گفت: 
ایاالت متحده در حال حاضر از چند جنبه و جهت با بحران 
روبه روست؛ هرکدام از این جنبه ها زمانی نقاط قوت ایاالت 
متحده برای به پیش بردن داعیه رهبری بر جهان به شمار 
می رفتند، اما اکنون به نقاط ضعف این کش��ور و زمینه ساز 
افول آن بدل ش��ده اند. وی افزود: شاید به مدت پانزده سال 
اروپا سیاست خارجی نداشت، چون سیاست خارجی خود را 
دودستی تقدیم آمریکا کرده کرده بود. آمریکایی ها به شدت 
پس از فروپاشی شوروی به دنبال یگانه کردن سیاست ها و 

سیس��تم قدرت جهانی بودند تا به یگانه قدرت دنیا تبدیل 
ش��وند؛ اما اکنون ش��واهد عیان دال بر افول قدرت آمریکا 
حت��ی در میان متحدانش وجود دارد و برای بازگردانی این 

قدرت در حال افول دست و پا می زند.
وزیر امور خارجه پیش��ین ای��ران همچنین گفت: حرکت 
امروز منطق��ه خاورمیانه و داخل آمری��کا، برآمده از تنفر 
نسبت به سیاست های سلطه جویانه و نابرابر آمریکا است. 
در حال حاضر چالش آمریکا و ایران چالش منطق آمریکا 

در مقابل منطق ایران است.
وی در ادام��ه گف��ت: آمریکایی ه��ا معتقدند ک��ه منطق ما 
قدرت ماست و امام خمینی )ره( نشان داد قدرت ما منطق 
ماس��ت. یعنی قدرت ما از منطق ما برمی خیزد. مقام معظم 
رهبری نیز با تحلیل و ش��ناختی صحیح از ماهیت حقیقی 

آمریکا، این کشور را غیر قابل اعتماد می دانند و در بیاناتشان، 
تصویری روشن از این تفکر ارائه می دهند. منوچهر متکی در 
ادامه با اش��اره به تحوالت اخیر ایاالت متحده گفت: آمریکا 
ناتوانی خود را در سیاس��ت خارجی نشان داده بود و اکنون 
نیز گس��ترش موج اعتراضات اخیر رنگین پوس��تان با صحه 
گذاشتن بر ناکامی در سیاست داخلی، تصویری از آمریکا نزد 
جامعه جهانی نمایان کرد که افول آمریکا و داعیه رهبری اش 
بر جهان را نشان می دهد. شکست آمریکا در شورای امنیت 
نشان دهنده افول سلطه جویی این کشور در تصمیمات دیگر 
کشورها بود. اگرچه آمریکا به شیطنت هایش ادامه می دهد و 
به دشمنی هایش با ایران ادامه خواهد داد، اما برای همه در 
دنیا تقریبا روش��ن شد که آمریکا جایگاه خود را در نفوذ بر 

سایر کشورها از دست داده است.

متکی در ادامه با اش��اره به پنهان کاری های آمریکا و نقش 
رسانه ها در تضعیف این اقدامات گفت: »پنهان کاری یکی 
از ابزاره��ای آمری��کا علیه مردم آمری��کا و جامعه جهانی 
است؛ در آمریکا تصمیمات بدون نظر مردم و عمدتاً پشت 
درهای بس��ته اتخاذ می ش��دند، جایی که هیچ رس��انه ای 
حضور نداش��ت تا واقعیت این تصمیمات شوم را منعکس 
کند. ام��روز اما انق��الب ارتباطات کاری کرده اس��ت که 
چیزی پنهان نمی ماند. قدرت رسانه ها قدرت پنهان کاری 
آمریکا را نیز به زوال کشانده است؛ اکنون رسانه ها تصاویر 
و جزیی��ات اعتراض��ات در آمریکا را منعک��س می کنند و 

نمایانگر افول آمریکا در سیاست های داخلی شده اند.
وزیر امور خارجه پیشین ایران در پایان به عملکرد دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سیاست خارجی کشورش 
اش��اره کرد و شکس��ت وی در این ح��وزه را عاملی برای 

سرعت بخشیدن به فرآیند افول این کشور دانست.
متکی در این باره گفت: شکست ترامپ در حوزه سیاست 
خارجی و ناتوانی او نیز زمینه ساز شتاب بخشیدن به فرآیند 
افول ش��ده است. اگرچه در سیاست داخلی دموکرات ها را 

گوشه رینگ انداخت، اما در سیاست خارجی ناکام ماند.
وی افزود: در گام های اولیه سیاس��ت خارجی هم نخست 
کارهایی انجام داد، مثال با کره شمالی مذاکره هایی داشت 
و صورتحس��اب را ب��رای کره جنوبی و ژاپن فرس��تاد. در 
عربس��تان صد کش��ور را جمع کرد و گفت ایران چنین و 
چنان است و صورتحسابی چند ده میلیارد دالری را روی 
دست س��عودی ها گذاش��ت. ترامپ در ونزوئال هم همین 
سیاس��ت را ادامه داد و برای این کش��ور رهبر هم تعیین 
کرد؛ اما در تمامی این سیاس��ت ها از معامله قرن گرفته تا 
کره شمالی ناکام ماند و این امر دلیلی بر تسریع روند زوال 

آمریکا شد. باشگاه خبرنگاران 

نشانه های افول آمریکا از نگاه وزیر امور خارجه پیشین ایران

  بازتاب های رسانه ای 
سفر مدیرکل آژانس 

بین المللی انرژی اتمی 
به تهران


