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 تعیین سفیر و نماینده دائم جدید ایران
 در سازمان ملل 
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم 
ک��رد: مجید تخ��ت روانچی به پیش��نهاد محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه و تصویب ریاس��ت جمهوری 
به عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران 

در سازمان ملل متحد در نیویورک منصوب شد.
وی افزود: تخت روانچی در حال حاضر مسئولیت 
معاونت سیاسی دفتر رئیس جمهور را عهده دار است. 
وی در کارنام��ه فعالیت های خود در دوران خدمت در 
وزارت امور خارجه در سمت هایی چون  سفیر و معاون 
نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل، سفیر جمهوری 
اس��المی ایران در برن، معاون اروپا و آمریکای وزارت 
امور خارجه و دس��تیار ویژه وزیر امور خارجه فعالیت 

کرده است.
تخت روانچ��ی در جریان مذاکرات هس��ته ای که 
در نهایت منجر به توافق برجام ش��د، عضو ارشد تیم 
مذاکره کننده کشورمان بود.  باشگاه خبرنگاران 

 واکنش وزارت خارجه فرانسه 
به اقدام دولت آمریکا 
وزارت ام��ور خارجه فرانس��ه در واکنش به اقدام 
اخی��ر دول��ت آمری��کا علیه س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی ایران بر ضرورت پرهیز از اقدامات تنش زا و 

بی ثبات کننده تأکید کرد.
وزارت ام��ور خارجه فرانس��ه در واکن��ش به قرار 
گرفتن نام س��پاه پاسداران انقالب اس��المی ایران در 
فهرست س��ازمان های تروریستی دولت آمریکا تلویحاً 
ای��ن اقدام را تنش زا خواند و تصری��ح کرد: ما از همه 
می خواهیم از تشدید تنش ها و بی ثبات کردن منطقه 

بپرهیزند.  تسنیم

اخبار

آیا نباید برای دیدن واقعیت های ایران، 
گوش آمریکا چشم شود؟

به��رام قاس��می س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
در س��الروز قطع روابط سیاس��ی و بازرگانی آمریکا با 
جمهوری اسالمی ایران در یادداشتی با اشاره به عدم 
توجه آمریکا به واقعیت های ایران و اس��تمرار اقدامات 

خصمانه آنها علیه مردم ملت ایران نوشت:
مگ��ر می ش��ود از پل ه��ای رابطه س��خن گفت و 
تمامی پل های پس و پیش رو را ویران کرد. رؤس��ای 
جمهور آمریکا تقریباً همه و هر کدام به زبان و لسانی 
گونه گون و با ادبیاتی همس��ان یا ناهمسان از پل های 
رابط��ه با مردم ایران س��خن گفته ان��د اما در پس این 
نقاب دروغین، نه تنها گامی برای ترمیم بی اعتمادی 
تاریخی و پل های فرو ریخته رابطه برنداش��تند، بلکه 
کوره راه های احتمالی تفاهم میان دو ملت را مس��دود 
و در موارد پر ش��ماری راه تخری��ب، تحریم و تهدید 
برگزیدند. آنها در حالی از گفت وگو و مذاکره س��خن 
گفتن��د و می گوین��د که به رغ��م ادعاهای بس��یار و 
ژست های دموکرات مآبانه در مقابل دگردیسی مردمی 
و خواسته های اس��تقالل طلبانه مردم ایران ایستادند 
و یک س��ویه و از س��ر ترس و عجز روابط سیاس��ی و 

بازرگانی خود را با جمهوری اسالمی قطع کردند.
ایران روابط سیاس��ی و بازرگانی خ��ود را با هیچ 
کش��وری به جز رژیم نژادپرست صهیونیستی و کشور 
آفریق��ای جنوبی ک��ه آن زمان گرفتار س��رپنجه های 
خونین و تبعیض آپارتاید بود قطع نکرد. این در حالی 
ب��ود که هنوز خاط��رات و خطرات تل��خ کودتای 28 
مرداد بس تازه، دردناک و آزار دهنده بود. آمریکایی ها 
به روایت تمامی مورخین اصیل و روایت گران صدیق 
تاریخ معاصر، بزرگترین متحد و پشتیبان سیستم ضد 
مردمی ای��ران بودند، به رغم نمایش همراهی با مردم 
ایران، یک دولت منتخب را سرنگون کردند و به جای 
تالش برای جبران گذشته و تسکین آالم مردم ایران، 
به پیمودن مسیرهای سوداگرانه و تالش برای تحکیم 
و باز آوری اس��تبداد گذش��ته و از ک��ف وانهاده خود 
لجاج��ت ورزیدند و می ورزند. ادعای دوس��تی آنان با 

مردم ایران آغشته به تهمت، تهدید و تحریم است.
 در طول 39 س��ال س��یل تهمت و افترا و تحریم 
است که بر س��ر ملت مستقل و عزتمند ایران می بارد 
و درس��ت بعد از این همه س��ال در چنین ایامی و در 
س��المرگ آن روابط ظالمانه بشکسته از سنگ کینه و 
نفرت آنان از قیام مردمی آزاده، امروز در اقدامی ناپسند 
و باز از س��ر عصبیت ناش��ی از شکست تروریست های 
دس��ت آموز خ��ود در منطقه اقدام ب��ه تحریم بخش 
مهمی از حاکمیت، دولت و سلحشوران حافظ کیان و 
اقتدار ایران که جانانه در برابر تروریس��م خود ساخته 
آنان ایس��تاد و آنها را به خف��ت منکوب اراده پوالدین 
اش کرد گامی دیگر از س��ر ترس و نفرت و کینه های 
دیرینه اش برداش��ت عالقه آمریکا به داشتن رابطه با 
ای��ران گفت، بس فریبکارانه و چ��ه ریا کارانه، و بدین 
گونه اس��ت که فرزانگانی تیز بین این پرس��ش را باز 
مطرح می کنند که آی��ا نباید برای دیدن واقعیت های 

ایران گوش آمریکا چشم شود.  ایسنا 

از نگاه یگران 

تحریم سپاه از سوی آمریکا خاورمیانه را به آشوب می کشاند
مجری برنامه های سیاس��ی شبکه جی.ان.ان پاکس��تان با اشاره به تصمیم 
ترامپ در خصوص گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی، 

گفت: آمریکا با این اقدام خاورمیانه را به آشوب می کشاند.
معید پیرزاده اظهار داشت: آمریکا از قوانین به عنوان اهرم فشار علیه ایران 

استفاده می کند. وی افزود: اقدام آمریکا علیه سپاه پاسداران ایران مصداق استفاده 
ابزاری از قانون و اهرم فشار برای جنگ است. این روزنامه نگار ارشد پاکستانی تاکید 

کرد: طرح آمریکایی علیه نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی تمام منطقه خاورمیانه 
را با بی ثباتی، تنش و آشوب مواجه می سازد.

وی گفت: استفاده ابزاری آمریکا از قوانین شامل تحریم های اقتصادی و تروریست ها 
دانس��تن گروه ها اس��ت که حرکت فعلی واش��نگتن علی��ه ایران نیز یک��ی از این موارد 

محسوب می شود.  ایرنا 

دیدگاه
آمریکا از شکست های 20 ساله اش عبرت نگرفته است

سفیر ایران در مسکو با بیان اینکه آمریکا در ادامه اقدامات یکجانبه خود، بار 
دیگر نشان داد که به قواعد و هنجارهای بین المللی پایبندی ندارد، عنوان کرد: 

این کشور از شکست های 20 ساله اش در منطقه عبرت نگرفته است.
مهدی س��نایی در صفحه توئیترش نوشت: آمریکا در ادامه اقدامات یکجانبه 

خود، بار دیگر نشان داد که به قواعد و هنجارهای بین المللی پایبندی ندارد.
وی افزود: تصمیم   برای تروریستی اعالم  کردن سپاه که بخشی از ساختار کشور 

و نماد مبارزه با تروریس��م در منطقه اس��ت، نش��ان می دهد آمریکا از شکست های 20 
ساله اش در منطقه عبرت نگرفته است.

روز دوشنبه 19 فروردین ماه با اعالم وزیر امور خارجه آمریکا، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ایران به فهرست سازمان های تروریستی خارجی وزارت خارجه آمریکا افزوده شد. 

کنگره آمریکا ظرف هفت روز آینده می تواند جلوی این اقدام را بگیرد.  فارس 

دیپلمات
اقدام آمریکا یک ماجراجویی خطرناک است

سفیر کشورمان در مکزیک در واکنش به اقدام آمریکا در قرار دادن نام سپاه 
در لیس��ت گروه های تروریس��تی تاکید کرد که این اقدام ماجراجویی خطرناک 
و بی سابقه است و به زودی دش��واری های این تصمیم گریبان گیر سیاست های 

آمریکا در منطقه خواهد شد.
محمد تقی حس��ینی، س��فیر کش��ورمان در مکزیک در کانال تلگرامی خود 

درباره اقدام آمریکا علیه س��پاه نوشته است: اقدام هیات حاکمه آمریکا در قرار دادن 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المی در فهرست سازمان های تروریس��تی یک ماجراجویی 
خطرناک و بی سابقه است. اولین بار است که بخشی از نیروهای مسلح رسمی یک کشور 
به عنوان یک س��ازمان تروریستی اعالم می ش��ود. در مقابل، ایران نیز فرماندهی مرکزی 
آمریکا )س��نتکام( را به عنوان گروه تروریس��تی اعالم کرده اس��ت. با توجه به پیچیدگی 

اوضاع خاورمیانه این وضعیت به یک بشکه باروت شباهت دارد.  ایسنا 

در حاشیه
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دو ش��ب پی��ش و همزمان با  علیه پرونـــــده حس��ین  ام��ام  می��الد 
الس��الم و روز پاس��دار، احمق ه��ای درج��ه یک 
آمریکایی این بار نام س��پاه را در لیس��ت گروه های 
تروریس��تی قرار داده و بار دیگر دشمنی خود را با 
مل��ت ایران عیان تر از قبل کرد که البته بجز رژیم 
غاصب صهیونیس��تی و س��ران س��عودی محافل 
سیاس��ی و رس��انه ای جهان و حتی مقامات سابق 
آمریکایی واکن��ش جدی به این اق��دام نابخردانه 
دونال��د ترام��پ علیه س��پاه پاس��داران جمهوری 

اسالمی ایران نشان دادند.
ام��ا نکته قابل توجه در ای��ن بین، واکنش به 
موق��ع وزیر امور خارجه کش��ورمان ب��ود که طی 
نامه ای به رئیس جمهور پیش��نهاد کرد که شورای 
عالی امنی��ت ملی، نیروه��ای نظام��ی آمریکا در 
منطقه غرب آسیا موسوم به سنتکام را در فهرست 

گروه های تروریستی از نظر ایران قرار دهد.
همین اقدام محمد ج��واد ظریف کافی بود تا 
دقایق��ی پس از اقدام خصمان��ه و احمقانه ترامپ، 
ش��ورایعالی امنیت ملی جمهوری اس��المی ایران 
ضمن محکومیت ش��دید این رفت��ار، طی اقدامی 
متقابل اعالم کند که رژی��م ایاالت متحده آمریکا 
دولت حامی تروریسم و فرماندهی مرکزی آمریکا 
موسوم به سنتکام و تمامی نیروهای وابسته به آن 

را گروه تروریستی می داند.
هرچند ظریف تنها کسی نبود که پس از اقدام 
اخیر ترامپ واکنش نش��ان داد اما به نظر می رسد 
عکس العم��ل هوش��مندانه وزی��ر ام��ور خارجه و 

پیشنهادش به رئیس شورایعالی امنیت ملی مبنی 
بر قرار دادن نام س��نتکام در فهرس��ت گروه های 
تروریس��تی از نظر ایران نقطه عطفی در رفتارهای 

دستگاه دیپلماسی کشورمان به حساب می آید.
هرچن��د در جریان مذاکرات با 1+۵ و تصویب 
برج��ام بعضا ش��اهد بودیم که برخ��ی چهره های 
نزدی��ک ب��ه دول��ت و وزارت امورخارج��ه با امید 
خاصی به س��یمای کدخدا می نگریس��تند و همه 
امیدش��ان به تدبیر غربی ها بود اما به نظر می رسد 
ای��ن روزها و به لطف درایت مق��ام معظم رهبری 
حاال سردمدار سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران نیز ب��ه خوبی دریافته تنها راه مقابله با نظام 

استکباری آمریکا مقاومت است و نه مذاکره.
آنطور که باش��گاه خبرنگاران نوش��ته؛ به نظر 
می رس��د اکنون و با اقدام اخی��ر آمریکایی ها باید 
منتظ��ر تحولی جدی در روابط بین ایران و آمریکا 
باش��یم. رابطه ای ک��ه از ابتدای انقالب اس��المی 
س��رانجامش مش��خص بود اما طی س��الیان اخیر 
عده ای با خوش گمانی و س��اده لوحی می پنداشتند 
که تنها راه حل مشکالت کش��ور، ارتباط و رابطه 

با آمریکاست!
برهمین اساس عباس عراقچی معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری 
ط��ی گفت وگوی زن��ده تلفنی با اش��اره به اینکه 
آمری��کا خطای راهبردی در خص��وص ایران انجام 
و سپاه پاسداران را در لیست گروه های تروریستی 
قرار داده اس��ت، گفت: این موضوع س��بب تحول 
ج��دی میان ای��ران و آمری��کا خواهد ش��د، برای 

اولین بار اس��ت که آمریکا یک��ی از خطوط جدی 
و قرمز جمهوری اس��المی ایران را به این ش��کل 

رد می کند.
واکنش ها ب��ه اقدام خصمانه و غیرقانونی تازه 
دولت آمری��کا علیه ایران همچن��ان ادامه دارد و 
علیرغم خرسندی قانونگذاران ارشد کنگره، رژیم 
صهیونیس��تی، عربستان سعودی و حامیان آنها از 
تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
برخی مقام های آمریکایی درباره تبعات این اقدام 
و به خطر افتادن جان نظامیان آمریکایی هش��دار 

داده ان��د.
دفت��ر حفاظت مناف��ع ایران در قاه��ره اقدام 
ترامپ علیه سپاه را ترویج هرج و مرج بین المللی و 

ادامه آن را یک تهدید جهانی خواند که هیچکس 
از اس��تمرار این رفتار س��ود نخواه��د کرد، حتی 

متحدان امروز آمریکا.
جنب��ش االمه لبنان اعالم ک��رد که قرار دادن 
نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در لیست 

تروریستی از سوی آمریکا خود تروریسم است.
از س��ویی دیگر یک کارش��ناس مسائل غرب 
آسیا با اعالم اینکه اقدام آمریکا در قرار دادن سپاه 
پاسداران در فهرس��ت تروریستی اهداف مختلفی 
دارد گف��ت که این کار، گام��ی در جهت بی ثبات 

کردن ایران است.
گیدو اشتاین برگ گفت: اهداف چنین اقدامی 
مختلف است: دولت آمریکا به صورت رسمی اعالم 

کرده اس��ت که این فش��ار را افزای��ش می دهد تا 
ایرانی ها را بار دیگر در زمینه برنامه هسته ای پای 
میز مذاکره بیاورد و ایران به صورت کامل از برنامه 
هس��ته ای خود صرف نظر کند. عالوه بر این، هدف 
می تواند این باشد که مانع از گسترش فعالیت های 
ایران در منطقه شود که به ویژه اقدام در سوریه و 

عراق و نیز برنامه موشکی را شامل می شود.
س��خنگوی وزارت خارج��ه چی��ن نیز ضمن 
انتق��اد از اقدام آمریکا در تروریس��تی ش��ناختن 
س��پاه پاسداران، خواس��تار پرهیز کشورها به ویژه 
قدرت های بزرگ از قلدری و احترام گذاش��تن به 

قوانین بین المللی شده است.

 دولت ترامپ جان نظامیان
 ما را به خطر انداخته است

این اقدام دونالد ترامپ حتی با انتقادهایی در 
واش��نگتن همراه بوده است. به نوشته روزنامه دی 
ولت تا به حال هرگز یک واحد نظامی رس��می به 
عنوان یک س��ازمان تروریستی طبقه بندی نشده 
ب��ود. تحلیلگران و ناظران در آمری��کا در این باره 
هش��دار می دهند که دیگر کش��ورها ه��م از این 
طریق بتوانند گام های مش��ابهی را علیه نیروهای 

آمریکایی بردارند. 
تام ی��ودال عضو دموکرات پنج کمیته  مجلس 
س��نای آمریکا ش��امل کمیت��ه رواب��ط خارجی و 
تخصیص بودجه با انتقاد از اقدام اخیر دولت دونالد 
ترامپ علیه سپاه پاسداران گفت: این کار نظامیان 

آمریکایی را در معرض خطر قرار می دهد.

واکنش بین المللی به اقدام احمق درجه یک آمریکایی علیه سپاه 
حاال خوش خیال ها نیز می دانند که برای مقابله با آمریکا باید مقاومت کرد


