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 هشدار آمریکا درباره سفر
 به ۳۵ کشور دنیا 
وزارت خارج��ه آمری��کا با معرفی یک ش��اخص 
جدید  درباره س��فر شهروندان آمریکایی به ۳۵ کشور 
دنی��ا از جمله ایران هش��دار داد و مدعی ش��د س��فر 
به این کش��ورها ممکن اس��ت با خطر ربوده شدن یا 

گروگان گیری همراه باشد.
در بیانی��ه وزارت خارجه آمریکا آمده اس��ت: روز 
۹ آوری��ل ۲۰۱۹، وزارت خارجه آمریکا یک ش��اخص 
جدید خطر به توصیه نامه مسافرتی خود اضافه کرد تا 
از  طریق آن بتواند خطرات آدم ربایی و گروگان گیری 
توسط مجرمان و عامالن تروریستی در سراسر جهان 

را به نحو روشن تری مشخص کند.
دس��تگاه دیپلماس��ی آمری��کا خاطرنش��ان کرده 
توصیه های مسافرتی که تا کنون برای اتباع آمریکایی 
صادر می ش��ده با در نظر گرفتن برخی ش��اخص های 
تهدی��د اعم از ج��رم، تروریس��م، ناآرامی های داخلی، 
بالیای طبیعی، بهداشت و س��ایر خطرات بالقوه بوده 

است.  فارس 

ادامه همکاری ایران به توسعه همکاری ها 
با مسلمانان روسیه 
مسئول دفتر همکاری های فرهنگی سفارت ایران 
در روس��یه، با اش��اره به روابط متحدانه بین دوکشور، 
از عالقه من��دی مراکز دینی جمهوری اس��المی برای 
توس��عه همکاری های همه جانبه با مسلمانان روسیه 

خبر داد.
قهرم��ان س��لیمانی گف��ت: ای��ران و روس��یه در 
عرصه های سیاس��ی، اقتصادی، فرهنگ��ی و دینی، با 
یکدیگ��ر همکاری دارند و تفاوت در ش��یعه یا س��نی 
ب��ودن هیچ تاثیری ب��ر همکاری ها بی��ن مراکز دینی 
مسلمانان دو کشور ندارد. برای مثال فیلم های ایرانی 
در فستیوال بین المللی سینمای اسالمی در قازان که 
در همین ماه آوریل برگزار می ش��ود، ش��رکت فعال 
دارند. ما در حال اجرای برنامه س��فر رجال مس��لمان 
روس��یه به ایران هس��تیم و تاکنون تع��داد زیادی از 
مقامات روحانی ایرانی نیز به روس��یه س��فر کرده اند. 
قاریان ایرانی نیز تاکنون بارها در مسابقه قرائت قرآن 

مسکو شرکت داشتند. تسنیم  

جریمه یک میلیارد دالری بانک انگلیسی 
ی��ک بانک انگلیس��ی به اتهام نق��ض تحریم های 
ایران به پرداخت یک میلیارد دالر در آمریکا و بریتانیا 

محکوم شده است.
بانک بریتانیایی استاندارد چارتر به پرداخت مجموعا 
یک میلیارد دالر جریم��ه در آمریکا و بریتانیا محکوم 
شده اس��ت. در پی تحقیقاتی مختلف در فعالیت های 
این بانک که به پیش از س��ال ۲۰۱4 بازمی گردند این 

جریمه مشخص شده است. صداوسیما 

اخبار

با اقدامات نسنجیده منطقه را با بحران های جدید روبه رو نکنید
رهبر جریان حکمت ملی عراق در واکنش به اقدام آمریکا در تروریستی خواندن 
س��پاه پاسداران انقالب اسالمی به این کشور هشدار داد که با اقدامات نسنجیده 

منطقه را با بحران های جدید روبه رو نکند.
سید عمار حکیم در بیانیه ای عنوان کرد: اقدام کاخ سفید در گنجاندن سپاه 

پاسداران جمهوری اسالمی ایران در سیاهه گروه های تروریستی، اقدامی نسنجیده 
اس��ت. وی ادامه داد: ب��ار دیگر همه اطراف را به اس��تفاده از روش های متمدنانه در 

ح��ل اختالفات از راه گفت وگو فرامی خوانیم و درب��اره وارد کردن منطقه ملتهب مان به 
بحران ها و دس��ت اندازهای تازه ای که امنیت و ثبات ملت های منطقه را تهدید و با خطر 

مواجه می کند، هشدار می دهیم.
حکیم تصریح کرد: با قاطعیت مخالفت خود را در رابطه با اینکه عراق میدان نزاع یا 

پایگاه تجاوز به کشورهای همسایه باشد، اعالم می کنیم.  تسنیم 

درحاشیه 
عربستان رافع مسئولیت خود در ترویج تروریسم نیست 
سخنگوی وزارت خارجه موضع گیری های عربستان و بحرین را تحسین زبونانه 
و منفعالن��ه اقدامات ضد ایرانی ترامپ خواند و گفت: با این موضع گیری های بی 
ارزش نمی توانند افکار عمومی جهان را از مسئولیت خود در ترویج تروریسم در 

سطح منطقه و جهان منحرف کنند.
بهرام قاسمی مواضع عربستان و بحرین را تحسین زبونانه و منفعالنه اقدامات 

ضدایرانی رئیس جمهور آمریکا توصیف کرد و افزود: مواضع اعالم ش��ده از سوی این 
دو کش��ور، نش��ان دهنده عدم درک درست و س��طحی نگری آنها در مورد واقعیت های 
منطقه و ناآگاهی آن ها نس��بت به پیامدهای ماجراجویی و خطای راهبردی آمریکا علیه 

ثبات و امنیت منطقه است.
وی افزود: برخی کش��ورهای منطقه عادت کرده اند چش��م و گوش بسته از هر آنچه 

اربابان فرامنطقه ای شان می گویند تبعیت کنند.  باشگاه خبرنگاران 

سخنگو
دنباله رو سیاست های آمریکا علیه ایران نیستیم

وزیر خارجه ژاپن در اولین واکنش به اقدام وزارت خارجه آمریکا علیه سپاه 
پاسداران تأکید کرد که از این اقدام ضدایرانی تبعیت نمی کند.

تارو کونو ادامه داد که توکیو رابطه نزدیک با ایران را حفظ کرده است و هر 
آنچه که الزم باش��د را به ایران خواهد گفت و به همکاری برای رفع مشکالت از 

طریق مذاکره و گفت وگو ادامه می دهد.
کونو در بخش��ی از سخنان خود خواستار توقف برنامه موشکی ایران شد و گفت: 

توقف توسعه موش��کی ایران برای ثبات منطقه ضروری است. وزارت خارجه آمریکا روز 
دوش��نبه رسما نام سپاه پاسداران را در فهرس��ت گروه های تروریستی خارجی قرار داد. 
این اولین بار اس��ت که آمریکا نهادی رس��می از یک کش��ور را در چنین فهرستی قرار 
می دهد. مقام های دولت آمریکا می گویند این کار را با هدف افزایش هراس شرکت های 

خارجی از تجارت با ایران انجام داده اند.  فارس 
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در  سفید  کاخ  گ���و گفت و
بیانیه ای به نقل 
از دونالد ترامپ، رئیس جمهور این 
برای  خود  دولت  تصمیم  از  کشور 
و  پاسداران  سپاه  دادن  قرار 
یک  چارچوب  در  قدس  نیروهای 
ذیل  خارجی،  تروریستی  سازمانی 
ماده 219 قانون تابعیت و مهاجرت 
خبر داد که با واکنش که با واکنش 
شد  مواجه  کشورمان  مقامات 
بررسی  برای  ایرانی  دیپلماسی 
مناسبات  بر  مسئله  این  تاثیرات 
اقتضائات  بررسی  نیز  و  منطقه ای 
تنش تهران- واشنگتن بعد از این 
احمد  با  را  گفت وگویی  واکنش ها، 
بخشایش اردستانی نماینده مجلس 
نهم و عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس و کارشناس 
مسائل بین الملل و پژوهشگر حوزه 
در  که  است  داده  صورت  امنیت 

ادامه از نظر می گذرانید:

نمای نزدیک کاخ سفید( در بیانیه ای رسمًا برنامه دولت خود 
را ب�رای اضافه کردن س�پاه پاس�داران انقالب 
اس�المی ب�ه فهرس�ت س�ازمان های اصطالحًا 
تروریس�تی خود اعالم کرد. از نگاه شما اهداف 
و دالی�ل کاخ س�فید ب�رای انج�ام ای�ن اقدام 

چیست؟
دالیل آن کاماًل روش��ن است و می توان آن را 
در چند بخش عم��ده دید؛ دلیل اول این اقدام به 
نگاه حمایتی دونالد ترامپ از رژیم صهیونیستی و 
به خصوص بنیامین نتانیاهو در ش��رایط حس��اس 
کنونی انتخابات پارلمانی س��رزمین های اش��غالی 
ب��از م��ی گ��ردد. چنان که در دو س��ال گذش��ته 
کاخ س��فید با به رسمیت ش��ناختن بیت المقدس 
به عنوان پایتخت رس��می اس��رائیل و به موازاتش 
انتقال س��فارت به قدس اشغالی و نیز به رسمیت 
شناختن حاکمیت اس��رائیل بر جوالن سعی کرد 
حمایت های گسترده ای از بنیامین نتانیاهو داشته 
باشد، این بار هم با تروریستی قلمداد کردن سپاه 
پاسداران در تالش اس��ت تا حمایت های گسترده 
ت��ری از رژیم صهیونیس��تی به عم��ل آورد. پس 
ای��ن یک هدیه بس��یار بزرگ از جان��ب ترامپ به 
صهیونیس��ت ها بوده، چرا که بی ش��ک سپاه مهم 
ترین نیرو در برابر اشغالگری صهیونیست ها و تمام 
برنامه ها و طرح های شوم ایاالت متحده آمریکا در 

خاورمیانه است. 
نکت��ه بعدی ب��ه تضعیف روحیه مس��ئولین و 
مردم ایران باز می گردد. دونالد ترامپ با این اقدام 
دیروز خود س��عی کرده است نمایشی از فشارهای 
مجدد را به منظور در هم شکستن روحی در ایران 
به وجود آورد، در حالی که واقعیت ها نشان می داد 
دیگر وزارت خزانه داری ایاالت متحده آمریکا هیچ 
تحریمی نیس��ت که در مورد ای��ران اعمال نکرده 
باش��د. لذا تحریم سپاه بیش��تر یک موضع پوچ و 
توخالی اس��ت که اساسا محلی از اعراب ندارد. اما 
نکته بس��یار مهمی که در اینجا باید به آن اش��اره 
کرد به ای��ن واقعیت باز می گ��ردد که به نظر من 
دونالد ترامپ س��عی کرده است با افزایش فشارها 
در راستای تروریستی قلمداد کردن سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی تنش را به اوج برساند که یا ایران 
ب��ه تغییر رفتار دس��ت بزند و یا ای��ن که پای میز 
مذاک��ره حاضر ش��ود. به عبارت دیگ��ر من بر این 
باورم که اقدام دیروز آمریکا برای ایجاد ش��رایطی 

است که با ایران مذاکره کند.
واکنش کنگره ایاالت متحده آمریکا نسبت به 
این اقدام دولت ترامپ را چگونه ارزیابی می کنید؛ 
آیا کنگره با این دستور کاخ سفید همراهی خواهد 

کرد؟

در اینج��ا باید واکنش نماین��دگان مجلس و 
س��نای ایاالت متحده آمریکا را در دو بعد دید؛ از 
یک بع��د طبق مواضعی که از دی��روز تا به اکنون 
از برخ��ی نمایندگان به صورت فردی دیده ش��ده 
اس��ت، اکثریت آنها با این اقدام موافق هس��تند و 
از آن حمای��ت کردن��د و هیچ اختالف��ی هم بین 
نماین��دگان دموک��رات و جمهوریخ��واه در ای��ن 
خص��وص وجود ندارد. اما در بعد رس��می و قانون 
گ��ذاری من بعید می دانم که کنگره با این اقدام و 
دس��تور ترامپ همراهی کند، چون اگر این مسئله 
ب��ا حمایت کنگره ب��ه صورت یک قان��ون درآید، 
دست دولت های بعدی را برای مذاکره با جمهوری 
اسالمی ایران خواهد بست و این چیزی نیست که 

ساختار سیاسی واشنگتن به دنبال آن باشد.
در صورت عملیاتی شدن این برنامه آمریکا چه 
تاثیری بر حضور این نهاد در مناطق برون مرزی 

خواهد داشت؟
این مس��ئله هیچ تأثیر خاصی بر فعالیت های 
درون��ی و برون م��رزی س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی نخواهد داش��ت، چون گفتم اساسا هیچ 

تحریمی وجود ندارد که وزارت خزانه داری ایاالت 
متحده آمریکا در تقریباً یک س��ال گذش��ته علیه 
ای��ران اعمال نکرده باش��د و تم��ام اتفاقاتی که از 
دیروز روی داده یک ش��انتاژ سیاس��ی و عملیات 
روانی به منظور متزلزل کردن شرایط داخلی ایران 
اس��ت. مضافا این که فعالیت های س��پاه اکنون در 
حوزه برون مرزی توسط نیروهای همسو با آن در 
محور مقاومت انجام می شود. به عبارت دیگر سپاه 
پاس��داران چه رس��ما حضور در منطقه را داش��ته 
باش��د یا نداشته باش��د، ش��رایط و برنامه های آن 
به صورت مداوم و جدی پیگیری خواهد ش��د. ما 
در همین چند س��اعت شاهد بودیم که بیانیه های 
رسمی از طرف نیروهای مقاومت فلسطینی، حزب 
اهلل لبنان، حش��د الش��عبی عراق و دیگر نیروهای 
محور مقاومت در منطقه مبنی بر حمایت کامل از 
س��پاه پاسداران و محکومیت شدید اقدام به شدت 

احمقانه دونالد تر امپ هستیم.
با این وصف میزان همراهی و حمایت کشورهای 
منطق�ه ای و فرامنطق�ه ای از این اق�دام ایاالت 

متحده آمریکا تا چه اندازه خواهد بود؟
در این راستا باید متناسب با هر منطقه، شرایط 
را سنجید. به نظر من کشورهای اروپایی که با این 
تصمیم ترامپ مخالفت جدی را نخواهند داشت، یا 
حداقل در برابر آن سکوت خواهند کرد. اما به باور 
من کانون اصلی تصمیم دیروز دونالد ترامپ برای 
تروریس��تی قلمداد کردن س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المی، منطقه خاورمیان��ه و کاهش نفوذ آن در 
غرب آس��یا است. در این راستا باید کشورهای این 
منطقه را به چند دسته تقسیم کرد؛ ابتدا به ساکن 
کش��ورهایی مانند لبنان، یمن، فلسطین، سوریه و 
ع��راق کش��ورهایی نیس��تند که بخواهن��د با این 

تصمیم همراهی خود را داشته باشند.

 دس��ته دوم به کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس مانند عربس��تان س��عودی، امارات متحده، 
بحری��ن، کویت و عم��ان باز می گردد ک��ه با این 
سیاست کاخ سفید همراهی خواهند کرد و دسته 
سوم نیز کشورهایی هستند که سیاست بی طرفی 
را پیشه خواهند کرد. اما در کل به نظر من شرایط 
به گونه ای پیش خواهد رفت که اگر دونالد ترامپ 
بخواه��د این اقدام خ��ود را عملیاتی کند که بعید 
می دانم، آن گاه مجبور خواهد ش��د به صورت تک 
تک با تمام کش��ورها مذاکره کن��د تا در خصوص 
مح��دود کردن مناس��بات خ��ود با ایران و س��پاه 

پاسداران اقداماتی را انجام دهند.
نکت�ه مهمت�ر ب�ه واکن�ش جمهوری اس�المی 
ای�ران و بیانیه دیروز ش�ورای عالی امنیت ملی 
باز می گردد. درس�ایه تروریس�تی تلقی کردن 
نیروهای نظامی ای�االت متحده آمریکا و حامی 
خواندن دولت این کش�ور از تروریسم از جانب 
جمهوری اسالمی ایران، اقتضائات تنش تهران- 
واشنگتن چه س�مت و سویی پیدا خواهد کرد؟ 
آیا می ت�وان ذیل این دس�ت تنش ه�ا احتمال 

درگیری نظامی را مطرح کرد؟
در خص��وص تنش نظامی آمری��کا باید گفت 
که علی رغم تمام مواضع و فش��ارهایی که س��ران 
آمریکایی علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال کرده 
اند، به دنبال تنش نظامی با ایران نبوده و نخواهند 
بود. این مس��ئله و سیاس��ت عدم تن��ش نظامی با 
ایران در دوره دونالد ترامپ به ش��کل پررنگ تری 
مطرح اس��ت. علی رغم این که کسانی مانند جان 
بولت��ون و مایک پمپئو هر از گاه��ی تهدیداتی را 
مطرح می کنند، اما یقیناً آن چه در س��ایه تحریم 
س��پاه پاسداران  مدنظر ایاالت متحده آمریکا و به 
خصوص دونالد ترامپ بوده، ایجاد ش��رایطی است 

که بتوان از درون آن فشارها را به منظور مذاکره با 
ایران افزایش داد و گرنه اساسا مسئله تنش نظامی 

چیزی نیست که در واقعیت روی دهد. 
در رابطه با اقدام شورای عالی امنیت ملی که 
به نظر من واکنش بس��یار به جا و درستی بود باید 
عرض کرد که این اقدام سبب شده است تا شرایط 
برای تغییر ن��گاه در افکار عموم��ی داخلی و بین 
المللی به وجود آید. اگر چه ایاالت متحده سال ها 
است که خود را ابرقدرت جهان می داند و نیروهای 
نظام��ی اش را قدرتمندترین ارت��ش جهان قلمداد 
می کند، اما با اقدام دیروز شورای عالی امنیت ملی 
افکار عموم��ی این واقعیت را پذیرفت��ه که اقتدار 
درونی جمهوری اس��المی ایران تا حدی است که 
می تواند در برابر این ارتش قدرتمند مقابله به مثل 

خود را انجام دهد.
اق��دام آمریکا علیه س��پاه پاس��داران واکنش 
محافل رسانه ای جهان را به دنبال داشت چناچنه 
رس��انه های آلمانی در تحلیل ه��ای مختلفی اقدام 
ترام��پ در قراردادن نام س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی در لیس��ت تروریس��ت ها را خطرن��اک 
دانس��تند که نتیج��ه عکس ب��رای رئیس جمهور 

آمریکا خواهد داشت.
روزنام��ه تاگس اش��پیگل آلم��ان در مطلبی  
سیاس��ت ترامپ در قبال ایران را بسیار خطرناک 
دانس��ت  که بد توجیه می شود و با اشاره به قدرت 
و نفوذ باالی س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی در 
ای��ران نوش��ت: بیش از یک دهه اس��ت که درباره 
تروریستی خواندن سپاه در آمریکا بحث می شود و 

حاال ترامپ این کار را انجام داده است.
در ادامه این مطلب آمده است که دولت آمریکا 
می خواهد به تدریج فشارها بر تهران را افزایش دهد. 
ایاالت متح��ده به این ترتیب ی��ک نوع تنش زایی 

بیشتر تا مداخله نظامی را ریسک می کند.
ای��ن روزنامه آلمانی در بخ��ش دیگری از این 
مطلب نوشت: ترامپ تا به حال در زمینه سیاست 
خارجی بیش��تر رویکرده��ای انزواطلبانه را دنبال 
کرده اس��ت، او می خواس��ت عملیات های نظامی 
ارتش آمری��کا در همه جای دنی��ا را کاهش دهد 
و ترجیح��اً حتی به آن پایان دهد. البته خروج وی 
از توافق هسته ای با ایران نشان داد که او در قبال 

این دشمن خود یک استثناء قائل شده است.
این روزنامه آلمانی در ادامه نوش��ت که با این 
حال ترامپ باید بداند که اگر تمام درخواست های 
نتانیاهو اجرایی ش��ود خاورمیانه امن تر نمی شود. 
هنوز این مس��ئله فراموش نشده است که نتانیاهو 
در س��خنانی در براب��ر کنگره آمریکا در س��پتامبر 

سال ۲۰۰۲ برای حمله به عراق تبلیغ کرد.

هدیه آمریکا به رژیم غاصب صهیونیستی با آخرین اقدام خود علیه ایران

آیا ترامپ با تحریم سپاه به دنبال مذاکره با تهران است؟!

وبگاه خبری لبنانی گزارش کرد
یکا بر متحدان خودش بیشتر خواهد بود اقدام آمر

وبگاه العهد لبنان نوش��ت، اقدام آمریکا علیه سپاه  رس�انه پاسداران نه تنها مواضع جمهوری اسالمی ایران را ب�ازي 
عوض نمی کند؛ بلکه تهران و متحدان آن از پاسخ مناسب به واشنگتن، 

اسرائیل و مزدورانشان دریغ نخواهند کرد.
وبگاه خبری العهد لبنان در یادداش��تی با عنوان و آمریکا ش��یطان 
بزرگ باقی خواهد ماند، نوش��ت: درج نام س��پاه پاس��داران در لیس��ت 
س��ازمان های تروریس��تی توس��ط دولت دونالد ترام��پ، رئیس جمهور 
آمریکا اقدام��ی تعجب آور و غیرمنتظره نیس��ت و پیامدهای آن تنش 
در منطقه را تقویت خواهد کرد؛ چه بس��ا تاثیر منفی آن بر واش��نگتن 
و متحدان��ش برجس��ته تر از تاثیر آن بر ایران و متحدانش باش��د که به 

رفتارهای واشنگتن عادت کرده اند.
به نوش��ته این وبگاه خبری، س��پاه پاسداران انقالب اسالمی که در 
تاریخ ۲۲ آوریل ۱۹7۹ توسط امام روح اهلل موسوی خمینی برای دفاع 
و صیانت از آرمان های انقالب اسالمی تاسیس شد بر پایه این است که 
آمریکا شیطان بزرگ است و اگر آمریکا ال اله اال اهلل هم بگوید ما قبول 

نمی کنیم و دست پرورده آمریکا یعنی اسرائیل باید نابود شود.
العهد افزود:بدین ترتیب س��پاه پاسداران از بدو تاسیس برای همه 
دولت های آمریکا اعم از دموکرات ها یا جمهوری خواهان ذاتا تروریس��ت 
بوده اس��ت، یعنی از زمان جیمی کارتر که او اولین طعم حقارت  را به 
دس��ت دانشجویان سپاهی ایران چشید وقتی که النه فساد و جاسوسی 

آنها در سفارت واشنگتن در تهران به محاصره این دانشجویان درآمد.
به نوشته این یادداشت، از آن زمان واشنگتن جنگ های خود علیه 
انقالب اس��المی را آغاز ک��رد؛ اما پوزه نظامی��ان آمریکایی در صحرای 
طبس طی عملیاتی ناکام برای نجات جاسوس��انش به خاک مالیده شد. 
پس از آن جنگ های تحمیلی علیه انقالب اسالمی ایران ادامه پیدا کرد، 
کمک واشنگتن و کشورهای عربی حاشیه خلیج )فارس( و در راس آن 
رژیم س��عودی از صدام برای جنگ علیه ایران در ۲۲ س��پتامبر ۱۹8۰ 
آغاز شد و در طول همه هشت سال  جنگ ایران و عراق ادامه داشت و 

سپاه پاسداران در پیروزی ایران در این جنگ نقش بسزایی داشت.
العهد ادامه داد: س��پاه پاسداران در طول جنگ تحمیلی علیه ایران 
مساله فلس��طین را فراموش نکرد. سفارت آمریکا را با سفارت فلسطین 
جایگزین کرد و تهران به اس��تقبال یاسر عرفات رئیس فقید تشکیالت 

خودگردان رفت.  فارس 

کارشناس مسائل بین الملل:
یم سپاه اشتباه است یکا برای تحر پیش فرض آمر

کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت: آمریکایی ها  پیش ف��رض غلطی دارن��د و فکر می کنند س��پاه دی�����دگاه
تس��لط کامل بر اقتصاد ایران دارد و آنها می توانند با تروریس��م خواندن 

آن، فشار اقتصادی به ایران را افزایش دهند.
امیرعلی ابوالفتح کارش��ناس در خصوص طرح تحریم سپاه توسط 
آمری��کا، اظهار داش��ت: ابتدا بای��د توجه کنیم که این مس��ئله صرفاً از 
رس��انه های آمریکایی و به نقل از محافل نزدیک به دولت مطرح ش��ده 
اس��ت بنابراین چندان نمی توان به این موضوع به طور قطعی اشاره کرد 

و شاید صرفاً یک گمانه زنی رسانه ای باشد.
وی گف��ت: از زمانی که قانون کاتس��ا به تصویب رس��ید این بحث 
مطرح ش��د که آیا سپاه پاسداران در لیس��ت تروریستی وزارت خارجه 
آمریکا قرار بگیرد یا خیر. دولت فعلی آمریکا تصمیم به عدم اجرای آن 
گرفت اما از کنگره آمریکا به دولت برای انجام این کار فشار وارد شد و 

در نهایت سپاه در لیست وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفت.
ابوالفت��ح ادامه داد: باید توجه ک��رد که در تحریم های وزارت خزانه 
داری، دولت موظف هس��ت که منابع مالی آن گروه هایی که در لیس��ت 

تحریمی خزانه داری قرار می گیرند را از بین ببرد.
این کارش��ناس مس��ائل بین الملل با بیان اینکه در آستانه سالگرد 
خ��روج آمریکا از برجام قرار داریم، تصریح کرد: آمریکایی ها اعالم کرده 
بودن��د که می خواهند فش��ارها بر ایران را افزای��ش دهند و اگر تصمیم 
آمریکا برای تحریم س��پاه عملیاتی شود، این موضوع را می توان در این 
قالب تفسیر کرد که در سالگرد خروج از برجام، سیاست های تحریمی و 

فشارهای یکجانبه آمریکا علیه ایران افزایش پیدا می کند.
وی خاطرنش��ان کرد: آمریکایی ها پیش فرض اشتباهی دارند و آن 
این اس��ت که سپاه تس��لط کامل بر اقتصاد ایران دارد و آنها می توانند 
با تروریس��م خواندن آن، ریس��ک معامالت تجاری کشورهای خارجی 
با ایران را افزایش دهند که این دقیقاً در راس��تای تش��دید فش��ارهای 
تحریمی و فش��ارها علیه ایران اس��ت، اما ما می دانی��م که این موضوع 
ب��ه هیچ وجه صحت ندارد و پیش فرض اش��تباهی اس��ت که منجر به 
تصمیمات اش��تباه آنها در قبال ایران می ش��ود. ابوالفتح تاکید کرد: بر 
اس��اس تجربه چهل س��اله، سیاست تحریم سپاه توس��ط آمریکا هم با 
شکس��ت مواجه خواهد ش��د.گفتنی اس��ت، رئیس جمهور آمریکا سپاه 

پاسداران را به عنوان گروه تروریستی معرفی کرده است. مهر


