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آمادگی فرانسه برای همکاری با ایران 
نماینده ویژه رئیس جمهور فرانسه در امور سوریه 
در دیدار با دستیار ارشد وزیر خارجه ایران از آمادگی 
پاری��س برای همکاری با تهران به منظور حل و فصل 

سیاسی بحران سوریه خبر داد.
جابری انصاری در این دیدار ضمن تبریک انتصاب 
سنمو به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور فرانسه در 
امور سوریه و اشاره به ظرفیت های بالقوه روابط ایران 
و فرانس��ه در حوزه های مختل��ف دو و چندجانبه، بر 
آمادگی ایران ب��رای تقویت رایزنی ها و همکاری های 
دو کشور در زمینه پایان بحران های منطقه ای به ویژه 

بحران سوریه تاکید کرد. 
فرانسوا س��نمو نیز در این دیدار گفت: پاریس از 
این اولویت های س��ه گانه اع��ام حمایت و بر آمادگی 
کشورش برای همکاری با ایران در زمینه حل و فصل 

سیاسی بحران سوریه تاکید کرد.  مهر

 ادعای ضد ایرانی
یک نماینده پارلمان افغانستان 
یکی از نمایندگان پارلمان افغانس��تان مدعی شد 

که نیروهای طالبان ساح ایرانی به کار گرفته اند.
کرام الدین رضازاده، نماینده پارلمان افغانس��تان 
مدعی شد که نیروهای طالبان در درگیری های والیت 
غور در افغانس��تان ساح ایرانی به کار گرفته اند. وی 
در ادام��ه ادعاهای واهی خود افزود که نیروهای مبارز 
مردمی در والیت غور س��اح ایرانی کشف کرده اند که 

نیروهای طالبان از آن استفاده می کردند.
نشریه تایمز چاپ لندن نیز پیش از این در گزارش 
ادعای��ی خود نوش��ت: مقام��ات افغانس��تان و طالبان 
می گویند که صدها جنگجوی طالبان در حال آموزش 

پیشرفته نظامی در خاک ایران هستند.  ایسنا

اخبار

اسناد جدید از رایزنی های نزدیکان ترامپ 
با منافقین 
اسناد وزارت دادگس��تری آمریکا نشان می دهند 
نزدی��کان رئیس جمهور آمریکا چندی��ن بار با اعضای 

گروهک تروریستی منافقین دیدار کرده اند.
موض��وع دی��دار مقام ه��ای فعلی کاخ س��فید با 
اعضای گروهک تروریستی منافقین مسئله  پوشیده ای 
نیس��ت و »رودی جولیانی«، مشاور »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا اخیراً در یک گردهمایی این فرقه 

سخنرانی کرد. 
با این حال، اس��نادی که در وزارت دادگس��تری 
آمری��کا ب��ه ثبت رس��یده نش��ان می دهن��د »رودی 
جولیان��ی« و »جان بولتون«، پنج بار از زمان روی کار 
آمدن ترامپ با تروریست های منافقین دیدار کرده و با 
آنها درباره مس��ائل مختلف از جمله آشوب ها در ایران 

رایزنی کرده اند.
ای��ن اس��ناد گزارش های��ی هس��تند ک��ه گ��روه 
تروریس��تی »منافقین« طبق مف��اد قانونی در آمریکا 
موس��وم ب��ه »قانون ثب��ت عامان خارج��ی« تحویل 
وزارت دادگس��تری آمریکا داده؛ این قانون، گروه های 
البی را موظف به شفاف س��ازی مراودات خود با دولت 

آمریکا می کند.
»هیاری کلینتون«، وزیر خارجه اس��بق آمریکا 
روز 28 سپتامبر سال 2012، رسماً گروهک منافقین 
را از فهرس��ت سازمان های تروریس��تی این وزارتخانه 

خارج کرد.
این اق��دام در آن زمان در حالی صورت می گرفت 
که س��لوک مرم��وز و فرقه گون��ه رهب��ران منافقین و 
رفتارهای آن ها با اعضا، موضوعی نبود که از دید منابع 
غربی و روزنامه های پنهان مانده باش��د و آنها بارها به 
توس��ل فرقه منافقین به روش های غیرانس��انی مانند 
هویت زدایی از اعضا و تلقین اجباری ایدئولوژی به آنها، 
ط��اق اجباری، جدا کردن ک��ودکان از والدین، فراهم 
کردن زمینه های ش��کل گیری کیش ش��خصیت برای 
زوج رجوی، تطمیع دروغین و تهدید و غیره به عنوان 

پدیده هایی شایع در سازمان منافقین اشاره کرده اند.
به عن��وان مثال، اندکی قبل ت��ر از تصمیم وزارت 
خارجه آمریکا، آژانس پناهندگان سازمان ملل، گروهک 
منافقی��ن را س��ازمانی مبتنی بر »کیش ش��خصیت« 
توصیف کرده و ب��ه بی اعتبار بودن آن نزد جریان های 

مختلف سیاسی در ایران اعتراف کرده بود.
اسناد جدید نشان می دهند دو مورد از دیدارهای 
جولیانی با تروریس��ت های منافقین در تاریخ های 10 
فوری��ه 2017 و 10 می 2017 ص��ورت گرفته اند. در 
توضیح مقابل دستور جلسه این دیدار عبارت »رایزنی 
درب��اره اوضاع ایران و خاورمیانه« ثبت ش��ده اس��ت. 
دیدار س��وم روز 27 فوریه س��ال جاری میادی انجام 
ش��ده که موضوع آن »رایزنی درب��اره تظاهرات ها در 

ایران« عنوان شده است.
بولتون هم بعد از تحلیف ترامپ یک بار 13 آوریل 
2017 و بار دیگر 2 آگوس��ت 2017 با تروریس��ت ها 
دیدار کرده اس��ت. درباره این دیداره��ا عبارت مبهم 

»دیدار با آقای بولتون« ذکر شده است.  تسنیم

گزارش 

پیوستن ایران به FATF بسیار خطرناک است
یک استاد دانشگاه آمریکایی پیوس��تن ایران به »کارگروه ویژه اقدام مالی« 
)FATF( را »بس��یار خطرن��اک« توصیف کرده و دالیل��ی را در این مورد ارائه 

داد.
"جیم��ز پتراس" گفت: پرواضح اس��ت که ای��ن اتهام��ات و تهدیدها نوعی 

باج خواهی برای هماهنگ  شدن با سیاست های آمریکا و پرونده سازی علیه قوانین 
مالی ایران هس��تند تا تحریم های مالی وضع کرده و مبادالت بین ایران و بانک های 

مختلف در اروپا، آسیا و جاهای دیگر را قطع کنند.
او گفت: »بگذارید در این مورد شفاف باشیم. اگر FATF درباره مبارزه با پولشویی 
ج��دی بود، این کار را با مواردی که بیخ گوش خ��ودش جریان دارند آغاز می کرد. آنها 
موضوع تأمین مالی تروریس��م را مطرح می کنند. بزرگترین تأمین کننده مالی تروریسم 

در سوریه امروز ایاالت متحده و اتحادیه اروپا است.  تسنیم

دیدگاه
ترامپ نمی داند ایران در برابر تهدیدات تسلیم نخواهد شد

معاون وزیر امور خارجه پیشین آمریکا با انتقاد از سیاست های رئیس جمهور 
کشورش گفت: آنچه ترامپ نمی داند این است که ایران فرهنگ مقاومت دارد و 

در برابر تهدیدات تسلیم نخواهد شد.
وندی ش��رمن گفت که روش دیپلماتیک رئیس جمهور ترامپ این است که 

از طریق تهدید و لفاظی با دشمنان بر سر و کله هم بزنند و سپس به آنها بگوید 
بیایید پای میز مذاکره تا به یک توافق دست یابیم.

وی ادامه داد: آنچه ترامپ نمی فهمد این است که ایران یک فرهنگ مقاومت دارد که 
کوتاه آمدن در برابر این تهدیدات علنی را به عنوان تسلیم شدن تلقی خواهد کرد و آنها 
تس��لیم نخواهند شد. این مقام پیش��ین آمریکایی به یاهو نیوز، گفت: نقطه ضعف بزرگتر 
دیگر ترامپ این است که فاقد سیاست های دقیق آماده شده و پیگیری از طریق الزم است 

که بتواند توافقات شفاهی را به قراردادهای بین المللی الزام آور تبدیل کند.  فارس 

دیپلمات
ضرورت تقویت روابط با جهان پس از خروج آمریکا از برجام 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی 
گفت: با توجه به خروج آمریکا از برجام و ش��رایط ناشی از تحریم، تقویت روابط 
ایران با کش��ورهای مختلف و حمایت از دس��تگاه دیپلماس��ی ض��روری و حائز 

اهمیت است.
علی نجفی خوش��روی درباره جلسه عصر یکش��نبه کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی گفت: جلسه این کمیسیون با حضور سفرای جمهوری اسامی ایران 
در ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنس��تان، کوبا، ونزوئا و س��وریه و سرکنسول ایران 
در اس��تانبول، برگزار و در خصوص آخرین وضعیت روابط دوجانبه و تحوالت منطقه ای 

و بین المللی تبادل نظر شد.
وی افزود: در این جلس��ه ، سفرای جمهوری اس��امی ایران گزارشی از فعالیت ها و 

برنامه ها در حوزه ماموریتی خود ارایه کرده اند.  ایرنا

سخنگو 

حسین شیخ االسالم:
 باید باور کنیم در یک جنگ

تمام عیار اقتصادی قرار داریم
مش��اور س��ابق وزیر امور خارجه گفت: ما باید این مساله را  باور داش��ته باشیم که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار نظ�����رگاه
داریم، دش��منان می خواهند ما را ضعیف کرده تا اراده خود را بر ایران اس��امی 

تحمیل کنند.
حسین شیخ االسام پیرامون فعالیت های اقتصادی دستگاه دیپلماسی کشور در 
قالب دیپلماس��ی اقتصادی، اظهار داش��ت: ما مجبور هستیم فعالیت های اقتصادی را 
افزایش دهیم، راه دیگری نداریم چراکه امروز در یک جنگ بزرگ اقتصادی قرار داریم. 
وی با بیان اینکه نبرد ما با دنیای اس��تکبار، نبرد دو تمدن اس��ت، آنها از هر 
نوع وس��یله و ابزاری برای نابودی ما اس��تفاده کرده و خواهند کرد اما در برخی 
حوزه ها زور و توان مقابله با ایران را ندارند، افزود: به طور مثال آنها در حوزه های 
نظام��ی با جنگ مس��تقیم و نیابتی شکس��ت خوردند و در نبرد های سیاس��ی و 
منطقه ای بار دیگر موفق به انجام خواس��ته های خود نشدند و برای همین حوزه 
اقتص��ادی را برای دش��منی و توطئه پراکنی علیه ایران اس��امی انتخاب کردند. 
بنابرای��ن همه ما باید با آن مقابله کنیم، این مهم هم وظیفه تمام دس��تگاه ها و 
نهادها است و از نظر من بیشتر این موضوع جنبه داخلی دارد و باید با رشد دادن 
توانمندی ه��ای داخلی در این حوزه قدم های جدی برداریم و البته یک جنبه آن 

هم در قالب دیپلماسی اقتصادی و روابط خارجی ما قابل پیگیری است.
مش��اور س��ابق وزیر امور خارجه تصریح کرد: این یک واقعیت است که امروز 
طرف مقابل در حوزه های مختلفی از سیاس��ت، مس��ائل بین المللی، فرهنگ و به 
ویژه اقتصاد که تاثیر آنی بر زندگی مردم دارد با ما در حال جنگ اس��ت و ما باید 
این مس��اله را باور داشته باش��یم که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم، 
آنها می خواهند ما را ضعیف کرده تا اراده خود را بر ایران اسامی تحمیل کنند، از 

طرفی هم باید این باور را داشته باشیم که در دفاع از کشورمان خودکفا شده ایم.
ش��یخ االسام با بیان اینکه وزارت خارجه توانمندی ها و ظرفیت های خوبی 
دارد که باید از آنها در جهت تامین منافع اقتصادی کشور استفاده کند، افزود: ما 
باید با وجود همه محدودیت ها و کاس��تی هایی که وجود دارد، کار را ادامه دهیم 

و تسلیم نشویم.  مهر

آمریکا خ��ود به خوبی می داند  رژیم های معادل�����ه روی  نمی توان��د  که 
عرب��ی که همپیمان او هس��تند حس��اب کند، آنها 

عافیت طلب و شکمباره هستند.
کشورهایی همچون عربستان سعودی، امارات، 
کوی��ت، بحری��ن و چند کش��ور دیگ��ر در منطقه 
خلیج فارس، هیچ گاه با وجود خریدهای تسلیحاتی 
بزرگ و گران، در بزنگاه های جنگ جربزه ای از خود 
نشان نداده اند، چراکه خاصیت این کشورها همین 

است، پول می دهند تا بادیگارد داشته باشند.
اعراب اگر دالور و سلحش��ور بودند که وضعیت 
فلس��طین اینگونه نمی شد. عربس��تان سعودی که 
خود را پدرخوانده کش��ورهای عرب مس��لمان می 
داند تاکنون چه نقش��ی و چه برنامه ای برای آزادی 

فلسطین از چنگ رژیم اسرائیل داشته است؟
س��عودی ها نه تنها تاکنون هی��چ اقدامی علیه 
رژیم اس��رائیل نداش��ته اند بلکه مدتی است روابط 
خود با رژیم صهیونیس��تی را آش��کار کرده و سعی 
دارند تا مناس��بات خود را رس��می کنند. حتی این 
دو رژی��م تاش دارند تا ائتاف��ی را علیه جمهوری 
اسامی ایران در منطقه با محوریت تل آویو و ریاض 

شکل دهند که فرماندهی آن با آمریکا باشد.
عربس��تان س��عودی ک��ه دو م��کان مق��دس 
مسلمانان در خاک این کشور واقع شده، آرمان های 
جهان اس��ام را زیر پا گذاش��ته و با پشت کردن به 
فلسطین قبله نخس��ت مسلمانان، هیچ واکنشی به 
جنایات صهیونیست ها از خود نشان نمی دهد بلکه 
سعی دارد تا روابط خود را با این رژیم برقرار کند.

س��عودی ها حت��ی در جنگ��ی ک��ه برخی از 
کش��ورهای عرب ب��ا رهبری مص��ر در زمان جمال 

عبدالناصر با رژیم اس��رائیل داش��تند علی رغم قول 
همکاری، پش��ت مصر را خالی کرد و با خیانت خود 

باعث شکست این جنگ شد.
آمریکا برای مقابله با جمهوری اس��امی ایران، 
همانگونه ک��ه از زایش تروریس��ت های تفکیری در 
منطق��ه حمای��ت کرد و عام��ل اصلی گس��ترش و 
پیش��رفت این گروه های تروریس��تی در کشورهای 
سوریه، عراق و برخی دیگر از کشورهای اسامی بود، 

قصد داشت تا جنگ نیابتی علیه ایران راه بیندازد.
داعش و دیگر گروه های تروریستی تربیت شده 
در فرهنگ وهابیت س��عودی، در جنگ س��وریه و 
عراق شکست خوردند، شکست این سازمان وحشی 
و جنایتکار، بار دیگر برنامه ائتاف کشورهای عربی 

علیه جمهوری اسامی ایران را به جریان انداخت.
آمریکا چه در زمان اوباما و چه در زمان ترامپ 
تاش بس��یاری کرد تا پای ارتش های کش��ورهای 
عربی همچون عربستان سعودی را به بحران منطقه 
باز کند تا هم هزینه های جنگ بر دوش آنها باش��د 
و هم با مصرف س��اح از سوی ارتش این کشورها، 
به فروش ساح های خود به آنها بپردازد. همچنین 
آنه��ا را وادار به رو در رویی با ایران کند، اما چنین 
نشد چراکه خوشگذرانی، اشرافیگری،عافیت طلبی 

و شکم سیری این اجازه را به آنها نداد.
عربس��تان س��عودی با ائتافی که ب��ا برخی از 
کش��ورهای عربی علیه مردم مظلوم یمن تش��کیل 
داده اس��ت، نش��ان داد ک��ه با وجود داش��تن توان 

نظامی، ظرفیت شکست مردم یمن را ندارد.
اعراب خلیج فارس به خاطر دارایی نفت و روابط 
گس��ترده ای که با آمریکا دارن��د، تصور می کنند در 
هر ح��ال ایاالت متحده حامی و پش��تیبان آنها در 

هر شرایطی است.
وجود پایگاه های نظامی آمریکا در اکثر کشورهای 
حاشیه خلیج فارس، که با دالرهای نفتی این کشورها 
برپا ش��ده اس��ت، نه تنها امتیازی برای کش��ورهایی 
همچون بحرین، عربس��تان، کویت و امارات نیست، 
بلکه خطری جدی برای آنها است. همه این پایگاه ها 

در تیررس موشک های ایران قرار دارند.
اگ��ر قرار بر تش��کیل نات��وی عربی باش��د که 
فرمانده��ی آن را آمریکا بر عه��ده بگیرد، پس این 
حق جمهوری اسامی ایران است که هر چه بیشتر 
و با س��رعت تمام، به تجهیز و تسلیح خود بپردازد 
چراکه از س��وی آمریکا و برخ��ی رژیم های عربی با 

تهدید روبرو است.
جمهوری اس��امی ایران از این پس باید گستره 
نفوذ خود را در منطقه افزایش دهد و با ماندگاری در 
سوریه و حمایت بیشتر از حزب اهلل لبنان و انصاراهلل 

یمن عمق استراتژیک خود را مستحکم کند.
هدف از تش��کیل نات��وی عرب��ی جلوگیری از 
گس��ترش نفوذ ایران در غرب آس��یا اس��ت و برای 
جلوگی��ری از آن، آمریکایی ه��ا س��عی دارن��د ت��ا 
رژیم ه��ای عرب��ی را وارد و وادار ب��ه رو در رویی با 

ایران کنند.
لئ��ون پانتا وزیر دفاع آمری��کا در دوران باراک 
اوباما، بارها تاش کرد تا عربستان و دیگر کشورهای 
عربی را تحریک کند که وارد جنگ با ایران شوند.

خبرگ��زاری رویترز در باره احی��ای ناتوی عربی 
گزارش داده اس��ت که دول��ت آمریکا در صدد احیای 
ط��رح موس��وم به »نات��وی عرب��ی« ب��رای مقابله با 
فعالیت های ایران در منطقه است. تشکیل ناتوی عربی 
علیه ایران پس از آن دوباره مطرح ش��د که آمریکا از 
برجام خارج گشت و در ادامه آن، تصمیم به باز تحریم 
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گروه دیپلماسی  "کس��انی که قدری کم  لطفی پرون�����ده
می کنن��د و می گوین��د برج��ام هی��چ کاری نکرد 
ش��رایط 2 سال گذش��ته را با امروز مقایسه کنند 
اما به لطف خدا و کمک ش��ما ما ش��رایط امروز را 
از ش��رایط هر روز بهت��ر خواهیم ک��رد و دنیا در 
کنار ماس��ت؛ می توانیم از ای��ن فرصت که دنیا در 
کنار ماست، استفاده کنیم. برخی ها کفران نعمت 
کردند و یادش��ان نبود که هر چه شکر نعمت کنی 
نعمتت افزون ش��ود"این جمله ای اس��ت که صبح 
دیروز رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان دراولین 
همایش مش��ترک سفرا و روس��ای نمایندگی های 
جمهوری اس��امی ایران در خارج از کشورمطرح 
ک��رد؛ این اظهارات آقای ظریف موجب ش��د تا از 
ش��خص ایشان نکاتی را در قالب سوال مطرح و به 

موضوعاتی حول این محور اشاره کنیم.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ور می گوید 
"برخی ها کفران نعمت کردند و هرچه ش��کر نعمت 
کنی هر چه ش��کر نعمت کنی نعمتت افزون شود" 
البت��ه این جمله ب��ه جمله ما قب��ل او و دفاعش از 
برج��ام معطوف اس��ت، در بدو امراز ش��خص آقای 
ظریف می پرس��یم معنی و مفه��وم اینکه برخی ها 
کفران نعمت کرده اند؛ چیس��ت؟ سوال بعدی اینکه 
برجام دقیقا در دو س��ال گذش��ته برای ملت ایران 
چه دستاوردی داشته اس��ت؟ امکان این هست که 
دستاوردها و اثرات مثبت برجام را برای ملت ایران باز 
شمارید؟ دقیقا کدام تحریم ها برداشته شده و شرایط 
اقتص��ادی مردم با دو س��ال پیش چ��ه فرقی کرده 
اس��ت؟ بعد از خروج "دونالد ترامپ" رئیس جمهور 
آمری��کا از توافقنام��ه هس��ته ای هرچه بیش��تر به 
اولی��ن فاز تحریم های ضد ایرانی که قرار اس��ت در 
روز 13مرداد ماه س��ال جاری اجرایی ش��ود نزدیک 
می شویم شاهد برخی نوس��انات اقتصادی هستیم، 
افزایش بی رویه قیمت ها در خوراک، پوشاک، خودرو 
و از هم��ه مهمتر بازار طا، س��که و ارز، منظورتان 
این تغییرات اس��ت؟ آقای ظریف از نرخ جدید سکه 
دی��روز که رقمی بین 4 میلیون و 120هزار تومان و 
ارزی که مرز 10هزار تومان را رد کرد و بر روی عدد 
11هزار تومان ایستاد خبر دارید؟! اگر منظورتان از 
ش��رایط 2 سال گذشته با امروز این است؛ بله شاهد 
تورم بی رویه و بدون کنترل که بطورحتم بی تاثیر از 
حواش��ی پیرامون برجام نبوده است هستیم، اما آیا 
ملت ایران بعد از امضای برنامه جامع اقدام مشترک 

انتظار چنین شرایطی را داشت؟
در زمان توافق هسته ای رئیس جمهور محترم 
کش��ورمان حتی آب و هوا را هم به برجام گره زد 
و ق��رار بود با این توافق، جمهوری اس��امی ایران 
گام��ی مقتدرتر در عرصه پیش��رفت مناس��ب تر با 
جامع��ه بین المل��ل ب��ردارد و با اج��رای همزمان 
تعهدات تهران با برداش��ته شدن همه تحریم های 
ض��د ایرانی رون��د فعالیت اقتصادی ایران ش��یبی 
صعودی بگی��رد تا بتوانیم با دنی��ا تعامات بانکی 
داش��ته باش��یم، در ازای ص��ادرات محصوالتمان 
از جمل��ه نفت و غیره دغدغ��ه ای دریافت پولمان 
نداشته باشیم، شاهد ورود سرمابه گذاران خارجی 
به کشور باش��یم و در قبال امتیازات زیادی که به 
غ��رب دادیم از حداقل امتیازات برخوردار باش��یم 
و خیل��ی برنامه های دیگر که تی��م مذاکره کننده 

کشورمان با امضای سند بین المللی برجام قولش 
را به ملت داده بود؛ اما آیا این ش��رایط مهیا ش��د؟ 
از زمان اجرای ش��دن برنامه جامع اقدام مشترک 
حت��ی در دوران اوباما بی تعه��دی آمریکایی ها را 
ش��اهد بودی��م و وقتی "ترام��پ" روی کار آمد به 
یکباره خ��روج ایاالت متحده از برجام را رقم زد و 
یک به یک لغو قرارداد شرکت های خارجی با ایران 

اتفاق افتاد و همه از ترس تحریم های آمریکا بود
وزیر محترم خارجه کشورمان در حالی از تغییر 
شرایط نس��بت به دو سال گذشته خبر می دهد که 
"ولی اهلل س��یف"، رئیس اس��بق بانک مرکزی ایران 
در مصاحب��ه ای ب��ا تلویزی��ون بلومب��رگ در مورخ 
28فروردین سال 95 گفته بود؛ توافق هسته ای ایران 
و گروه 1+5 موسوم به برجام، تا کنون »تقریباً هیچ« 

دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است. 
آقای س��یف همچنین اظهار داشت: ایران سه 
ماه بعد از اجرای ش��دن برجام، توان دس��ت یابی 
ب��ه 100 میلی��ارد دالر دارای��ی ضبط ش��ده اش 
در خ��ارج از کش��ور را نداش��ته و ب��رای پرداخت 
صورت حساب هایش در مبادالت خارجی به دنبال 

راهی برای استفاده از دالر است.
رئیس اس��بق بانک مرکزی ایران اضافه کرد با 
آنکه قرار است سپرده های ایران در بانک های خارج 
از کشور قابل دسترس باش��ند، بانک های اروپایی 
کماکان نگران نقض قوانین آمریکا و مواجه ش��دن 

با جریمه های سنگین این کشور هستند.
وی با اشاره به مذاکرات هفته گذشته با 5+1 
در اروپ��ا گفتند: در این جلس��ه، مذاکره کنندگان 
ایران��ی ب��ه طرف های مقاب��ل گوش��زد کردند که 
نقض عهد می کنید، ب��ه تعهدات عمل نمی کنید 

و همچنان مشغول مانع تراشی هستید.
چ��را تحریم های ظالمان��ه حتی قبل از خروج 
امریکا برداش��ته نش��د؟ رهبر عالیق��در انقاب در 
مورخ 11 مردادماه س��ال 95 در دی��دار با هزاران 
نفر از اقش��ار مختلف مردم از استان های سیستان 
و بلوچس��تان، کرمان، لرس��تان، کرمانشاه، اردبیل 
و آذربایجان غربی گذش��ت بی��ش از ۶ ماه از آغاز 
اجرای توافق هس��ته ای را یادآور ش��دند و س��ؤال 
کردند: مگر بنا نبود تحریم های ظالمانه رفع ش��ود 
تا در زندگی مردم اثر بگذارد آیا پس از ۶ ماه هیچ 

تأثیر ملموسی در زندگی مردم دیده می شود؟ اگر 
نقض عهد امریکایی ها نبود آیا دولت نمی توانس��ت 

در این مدت کارهای فراوانی انجام دهد؟
رهبر انقاب با اس��تناد به سخنان مسئوالنی 
که قبل از اج��رای برجام می گفتند پس از اجرای 
تعهدات ایران، تحریم ها یکباره برداش��ته می شود 
افزودن��د: اما اکنون، بحث رف��ع تدریجی تحریم ها 
مطرح می شود، چرا؟ این پرسش ها و ده ها پرسش 
دیگ��ر را آقای ظریف منتظریم تا پاس��خ دهیم، تا 
نس��بت به وضعیت برجامی که حتی به دلیل وقت 
کشی بیشتر از اندازه اروپایی ها تکلیفش مشخص 
نیست شفاف س��ازی کنید؛ ش��خص شما نسبت 
به بس��ته پیش��نهادی اروپا ابراز نارضایتی کردید 
اما، همچنان می خواهید به مذاکره با س��ه کش��ور 
ادامه دهید، آقای ظریف منکر زحمات شما و تیم 
دیپلماسی کش��ورمان نیستیم اما انتظار داریم که 
شفاف و صربح به ملت بگویید که برجام دقیقا چه 

دستاوردی برای ملت ایران داسته است؟ 
در ادامه نشس��ت رئیس دس��تگاه دیپلماسی 
ای��ران تصریح کرد: در چند ماه آینده می توانیم به 
آمریکا نش��ان دهیم این اعتیادش��ان به تحریم را 
بای��د ترک کنند. م��ن واقعا ب��اور دارم که دنیا به 
این مس��ئله رسیده و آمریکا باید اعتیادش را ترک 
کند و ما به عنوان کش��وری که توانس��تیم شرایط 
جدید و رش��د جدی داشته باش��یم، می توانیم.ما 
کش��وری هستیم که علی رغم فشار آمریکا، امنیت 
داریم. به همس��ایگان ما ن��گاه کنید. آنها امنیت و 
مشروعیت ش��ان را به بیرون وابس��ته اند. در حدی 
ک��ه ترامپ رئیس جمهور ت��ازه کار آمریکا می گوید 
اگر ما دو هفته از ش��ما حمایت نکنیم ش��ما باقی 

نمی مانید.
وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه وظیفه 
وزارت خارج��ه تصدی گ��ری در ح��وزه اقتصادی 
نیست و وظیفه ما تس��هیل کردن این حوزه مهم 
اس��ت، گفت:  ما کاما حت��ی در عناوین معاونت و 

اداراتی که در معاونت دیپلماس��ی اقتصادی به کار 
بردیم، تاش کردیم که این واقعیت را نشان دهیم 
ما خدمتگزاران فعاالن اقتصادی کشور هستیم. به 

ویژه فعاالن بخش خصوصی اقتصادی کشور.
ظری��ف با بی��ان اینک��ه در دول��ت جمهوری 
اس��امی و در وزارت خارجه مس��یر ب��رای ارتقاء  
و توس��عه بخ��ش اقتصادی کش��ور بوی��ژه بخش 
خصوصی گرچه دش��وار اس��ت ول��ی فرصت های 

زیادی را شرایط کنونی ایجاد کرده است.
وی ادام��ه داد: ام��روز علی رغ��م هم��ه توان 
اقتص��ادی و سیاس��ی آمریکا، این کش��ور خود را 
در ان��زوا احس��اس می کند که ب��رای اینکه بتواند 
سیاست های خود را به پیش ببرد نیازمند استفاده 

از فشارهای آشکار سیاسی است.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران اضافه کرد:  در 
گذش��ته وقتی آمریکایی ها تحریمی را علیه ایران 
تصویب می کردند نه تنها با مقاومت دیگران مواجه 
نمی شدند بلکه س��ایرین هم عاوه بر تحریم های 
آمریکا، تحریم های خودشان را نیز اعمال می کردند 
و فرات��ر از همه آنه��ا تحریم های ش��ورای امنیت 
سازمان ملل بود که با اینکه این تحریم ها از نظر ما 
مورد قبول نیس��ت ولی یک چتر مقبولیت جهانی 
به تحریم های آمریکا م��ی داد. چراکه آمریکایی ها 
می توانستند به کشورهای مختلف مراجعه کرده و 
بگوین��د که این تحریم هایی که ما اعمال می کنیم 
در پرتو تحریم های سازمان ملل و شورای امنیت از 

دید آنها مقبولیت و مشروعیت می یافت.
ظریف یادآور ش��د: امروز نه تنها آمریکایی ها 
آن ام��کان را ندارن��د بلکه کش��ورها و بنگاه های 
اقتصادی را مجبور می کنند که علی رغم ش��ورای 

امنیت اقدام کنند.
وی اضاف��ه ک��رد: قطعنام��ه 2231 از هم��ه 
کش��ورها و س��ازمان های بین المللی و مؤسس��ات 
می خواهد ک��ه اقداماتی را انج��ام ندهند که مانع 

اجرای این قطعنامه باشد.

رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی ایران اضافه کرد: 
ام��روز که آمری��کا به ی��ک فعال اقتص��ادی یک 
بان��ک و یک دول��ت خارجی مراجع��ه می کند نه 
تنها نمی تواند بگوید که ش��ما بر اس��اس مقررات 
بین المللی موظفید که با ایران یک برخورد داشته 
باش��ید بلکه مجبور است به آنها فش��ار وارد کند 
ک��ه آنها علی رغم تعهدات بین المللی اقدام کنند و 
این برای دنیا بس��یار دشوار است که یک کشوری 

بخواهد چنین درخواستی را مطرح کند.
ظریف با بیان اینکه آمریکا در گذش��ته مدعی 
نمایندگ��ی نظام جهانی بود، اظهار داش��ت: امروز 
مشکلی که در دنیا و برای اروپا و در داخل آمریکا 
پیش آمده این است که آمریکا نظم لیبرالی را که 
70 س��ال برای اس��تقرار آن تاش کرده بود امروز 
در برابر این نظم لیبرالی اقتصادی جهانی ایستاده 
اس��ت و این اس��ت که یک رقاب��ت در این حوزه 
در حال ش��کل گیری اس��ت. وی گفت: البته نباید 
توقع داش��ته باشیم این مقابله فورا مشخص شود. 
به خاط��ر اینکه قدرت اقتص��ادی آمریکا و حضور 
بنگاه های مختلف در بازارهای آمریکا و نیاز آنها به 
بازارهای آمریکا یک مانعی را ایجاد کرده که اجازه 
داده آمری��کا بتواند این قلدری غیرقانونی و خاف 

مقررات بین المللی را در پیش ببرد.
وی گفت: من خام نیستم که فکر کنم می توانیم 
بین آمریکا و اروپا یک درگیری ایجاد کنیم. معتقدم 
یک شکافی بین اروپا و آمریکا وجود دارد که ما می 
توانی��م در این حوزه فعال باش��یم. ما نیازی نداریم 
پل شکاف بین آمریکا و اروپا باشیم. رئیس دستگاه 
دیپلماسی ایران اضافه کرد: در گذشته در شرایطی 
مخصوصا در س��ال 2004 و 2005 به عنوان حلقه 
اتحاد اروپا و آمریکا عمل کردیم و االن درایت حکم 

می کند که اینگونه نباشیم.
ظری��ف با بیان اینکه اروپا و کش��ورهای دیگر 
مهم جهان ب��ه این نتیجه رس��یده اند، عنوان کرد: 
ش��ما می توانید امروز از آفریق��ا و آمریکای التین 
تا آس��یا این احس��اس را داشته باش��ید که طرف 
مقابل می فهمد ک��ه روش کنونی که دولت آمریکا 
می خواهد بر دنیا اعمال کند، روند خطرناکی است 
و می��زان مقابله و مقاومت آنه��ا در برابر این روند 
بسیار بس��تگی دارد به اینکه ما راه های استفاده از 
این فرصت را پیدا کنیم و نباید دنیا را مجبور کنیم 

که بین ما و فشار اقتصادی یکی را انتخاب کنند.
وی اف��زود:  م��ا راه هایی داریم ک��ه بتوانیم از 
امکان��ات ویژه  ای ک��ه در این زمینه فراهم ش��ده 
اس��تفاده کنیم. امکان کار با ش��رکت های کوچک 
و متوسط یک فرصت برای بخش خصوصی کشور 
است واین فرصت می تواند به پویایی و رشد و نمو 

بیشتر بخش خصوصی ایران کمک کند.
وی اضاف��ه کرد: آمریکایی ه��ا حتی در دوران 
اوباما همواره به تحریم ها متوسل شده و به آن معتاد 
ش��ده بودند که می توان گفت آمریکایی ها معتاد به 
تحریم هس��تند. در تاریخ روابط خارجی آمریکا در 
هر نقطه ای از تاریخ بیشترین میزان تحریم ها علیه 
بیش��ترین کشورها اعمال شده و اینگونه نیست که 
آمریکایی ها فقط علیه ما دست به اعمال تحریم زده 
شده باشند، آمریکایی ها معتاد به تحریم هستند و 
حتی در زمان اوباما این اعتیاد مانع از آن می شد که 

آنها وظایف و تعهدات خود را اجرا کنند.

کم لطفی به برجام؟!
 ظریف: کسانی که قدری کم  لطفی می کنند و می گویند

برجام هیچ کاری نکرد شرایط 2 سال گذشته را با امروز مقایسه کنند

فرار آمریکا از جنگ با ایران با تشکیل ناتوی عربی

رنا
ای

در زمان توافق هسته ای 
رئیس جمهور محترم 

کشورمان حتی آب و هوا را 
هم به برجام گره زد و قرار 
بود با این توافق، جمهوری 

اسالمی ایران گامی 
مقتدرتر در عرصه پیشرفت 
مناسب تر با جامعه بین الملل 
بردارد و با اجرای همزمان 
تعهدات تهران با برداشته 
شدن همه تحریم های ضد 

ایرانی روند فعالیت اقتصادی 
ایران شیبی صعودی بگیرد 
تا بتوانیم با دنیا تعامالت 

بانکی داشته باشیم


