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سياست 2

وقتی مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت ترامپ حدود 
یک ماه پیش اعالم کرد که قرار است 23 و 24 بهمن 
نشستی در ورشوی لهستان با تمرکز بر سیاست های 
منطقه ای ایران برگزار شــود، تکلیف روشن بود که 
موضوع این نشست ایران و دعوت از تمام جهان برای 
اجماع علیه ایران است. اما هرچه گذشت مشخص شد 
که این نشست آنقدرها هم که تصور می شد روشن و 
شفاف نیست، تا جایی که این روزها در آستانه برگزاری 
این نشســت، برخی تحلیلگران هدف این نشست 
را حتی کامال برعکس آنچه که در ابتدا گفته شــده 
بود، تفسیر می  کنند؛ تفسیرهایی از این نوع که این 
نشست نه تنها برای اجماع  سازی علیه ایران؛ بلکه برای 
آماده  سازی جهان برای مذاکره با ایران است. روزنامه 
العرب، چاپ لندن روز گذشته به این موضوع پرداخته 
و نوشته بود: »واشنگتن قصد دارد با برگزاری نشست 
ورشو، جهان را برای گذر به مرحله معامله با ایران، آماده 
کند و تهران هم از این مساله آگاه است. به همین دلیل، 

برگزاری این نشست آن را ...

هدف اصلی ترامپ
 ایران است یا اسرائیل؟

وی دیگر نشست ورشو ر
در کمتر از یک هفته مانده به برگزاری

 نشست، تحلیل های مختلفی مطرح است

رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد: شعار ما 
خاورمیانه عاری از سالح هسته ای و سالح کشتار 
جمعی است و بیش از 4۰ سال است که بر آن پای 

فشردیم.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی عصر دیروز در 
دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی ها و سازمان های 
خارجی مقیم تهران به مناسبت چهلمین سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی گفت: آمریکا با همه توان 
به دنبال فشار و یاس آفرینی علیه ملت ایران بود، 

اما مردم ما متحدتر از همیشه است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه ملت ایران پس 
از پیروزی انقالب اســالمی همواره در برابر انواع 
توطئه های آمریکا و صهیونیست ها پیروز میدان 
بوده اند، تصریح کــرد: اولین توطئه علیه انقالب 
اسالمی ملت ایران در همان ماه های اول پیروزی 
انقالب، تالش برای تجزیه ایران بود و در قدم بعدی 
تالش برای کودتا علیه انقالب این ملت که آن هم 
ناموفق بود. سومین توطئه بدخواهان علیه ملت 
ایران جنگ تحمیلی بود که در آن توطئه نیز ملت 
ایران پیروز شدند و پس از آن نیز شاهد چهارمین 
حضور توطئه بزرگ دشــمنان علیه ملت ایران، 

یعنی اعمال تحریم های نابجا و ظالمانه بودیم.
روحانی خاطر نشان کرد: آمریکایی ها به دلیل 
از دســت دادن یک متحد بزرگ و پایگاه خود در 
منطقه تمام امکانات شان را در چهل سال گذشته 
علیه ملت ایران به کار گرفتنــد و البته در تمام 

عرصه های رویارویی با ملت ایران ناموفق بودند.
روحانی با بیان اینکه مردم ایران در همه فراز 
و نشیب های 4۰ سال گذشته انتخاب راه درست 
خود را به رخ جهانیان کشیده است، اظهار داشت: 
ملت ایران قربانی تروریسم، سالح های شیمیایی 
و انواع توطئه های دشمنان بوده، اما در تمام این 
عرصه ها با تکیه بر توانمندی های خود توانسته بر 
مشکالت فائق آید، ویرانی های جنگ را بازسازی 
کرده، آثار تحریم ها را رفع کند و در همه شاخص ها 

موفقیت های بزرگ به دست آورد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ملت ایران نه 
در 4۰ سال گذشته و نه پیش از آن هیچگاه قصد 
حمله و تجاوز به همسایگان یا کشورهای دیگر 

را نداشته و هرگاه که همسایگان نیازمند کمک 
بودند، بدون هیچ چشم داشتی و بدون آنکه ما به 
ازا کمک خود را با اعداد و ارقام مالی محاسبه کرده 
و حساب های پس انداز کسانی که کمک خواسته 

بودند را بررسی کند، به آنها کمک کرده است.
روحانی ادامه داد: آمریکایی ها در ائتالفی که 
علیه صدام در زمان حمله به کویت تشکیل دادند، 
به ظاهر، به کویت کمــک کردند، اما پیش از این 
کمک، حســاب های بانکی عربستان و کویت را 
محاسبه کرده و کمک های خود را با آنها معاوضه 

کرده بودند.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اگر حمایت 
ایران از مردم عراق و سوریه نبود، شاید امروز شاهد 

سرنوشت دیگری برای بغداد و دمشق بودیم.
روحانی افزود: اگر حمایت ایران از افغانستان 
در طول مبارزاتش برای استقالل نبود، شاید امروز 

شاهد شرایط جدیدی در منطقه بودیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه توافق هسته ای 
ایران با ۶ قدرت بزرگ جهان، یکی از نمونه های 
تعهد ایران اسالمی در سال های اخیر بوده است، 
گفت: ایران از دیگران در این تعهد دقیق تر، سریع تر 
و بهتر عمل کرد و هیچ یک از تعهدات خود را زیر 
پا نگذاشتیم و این را آژانس بین المللی انرژی اتمی 

بارها و بارها به صراحت بیان کرده است.
روحانی خاطرنشان کرد: شعار ما خاورمیانه 
عاری از سالح هســته ای و سالح کشتار جمعی 
است و بیش از 4۰ سال است که بر آن پای فشردیم. 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه شعار ما خاورمیانه 
برای خاورمیانه است، گفت: شعار ما این است که 
حضور نیروهای خارجی در این منطقه و مداخالت 

آنها باید پایان پذیرد.
روحانی اظهار داشت: شعار ما جهان عاری از 
خشونت و افراطی گری است و بر این شعار یعنی 

wave تأکید کردیم و تأکید خواهیم کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه شــعار جمهوری 
اسالمی ایران با همه جهان است، گفت: حتی اگر 
آمریکا هم توبه کند و از مسیر گذشته خود برگردد 
و محاســبه دقیق انجام دهد و در برابر مداخالت 
گذشــته اش در ایران عذرخواهی کند و حاضر 

باشد، عظمت و کرامت ملت ایران و انقالب بزرگ 
اســالمی ایران را بپذیرد و با احترام با مردم ایران 
سخن بگوید باز هم آماده ایم حتی با آمریکایی که 
سالیان دراز بر ما ظلم روا داشته است، بازگشت و 

توبه او را بپذیریم.
روحانی افــزود: ما ملتی هســتیم که روابط 
دوستانه و انسانی را با همه ملت های بزرگ تاریخ و 

بویژه با همسایگان خود خواستار هستیم.
رئیس جمهور اظهار داشــت: ما در پی روابط 
حسنه با جهان در چارچوب مقررات بین المللی 

هستیم.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: آمریکا در طول 
یکسال اخیر با همه توان در پی فشار بر مردم ایران و 
تهدید برای ایجاد یأس، نابسامانی و پریشانی در این 
منطقه و کشور بود، اما امروز ملت ایران از همیشه 
متحدتــر و مقاوم تر در برابر آمریکا و دشــمنان 

خودش است.
روحانی ادامه داد: حتی اگر دغدغه آمریکا در 
این منطقه برای اسرائیل است، این را باید بدانند تا 
ملت فلسطین به سرزمین خود بازنگردند، امنیت 
برای این منطقه تاریخی و ســرزمین فلسطین 
تضمین نخواهد شد؛ اگر حتی آمریکا امنیت را 
برای اسرائیل می خواهد آن زمانی امکان دارد که 
مردم فلسطین به سرزمین خود بازگردند و در یک 
فرایند دمکراسی و آرای عمومی آنچه نظر مردم 

است در این سرزمین به وقوع بپیوندد.
رئیس جمهور تأکید کــرد: راه حل منطقه، 
راه حل دمکراســی و احترام به آرا مردم است؛ ما 
می توانیم با وحدت، اتحــاد و یکپارچگی بدون 
خونریزی و بدون آنکه افراطی گری را در منطقه 
گسترش دهیم و تشویق کنیم به این مهم دست 

یابیم.
رئیس جمهور تصریح کرد: افراطی گری راه 
نجات منطقه و برقراری امنیت و صلح و ثبات در 

منطقه نیست، بلکه راه و اعتدال است.
روحانــی تأکید کرد: ما ملت هــای منطقه و 
جهان بدون اعتدال، احترام و بدون آنکه به حقوق 
یکدیگر معترف باشــیم، نمی توانیم به اهداف 

بلندمان دست یابیم.

خبر

روحانی در دیدار سفرا:

شعار ما خاورمیانه عاری از سالح هسته ای است


