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 دیدار سفیر ایران
 با وزیر دادگستری موریتانی
در دیدار محمد عمرانی س��فیر کشورمان با وزیر 
دادگستری موریتانی در خصوص امنیت سرمایه گذاری 

ایران در این کشور بحث و گفت وگو شد.
در این مالقات موضوع امنیت سرمایه گذاری ایران 

در این کشور مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.
وزیر دادگس��تری موریتان��ی در این دیدار با بیان 
اینکه در ماه های اخیر اقدامات مثبتی در این خصوص 
انجام ش��ده، تأکید کرد که این موضوع به طور جدی 
در دستور کار قرار دارد و قوانین الزم برای رفع نگرانی 
خارجی ها با همکاری پارلمان در حال تدوین اس��ت. 

 باشگاه خبرنگاران 

بازی سیاسی تفلیس در قبال تهران 
وزارت کش��ور گرجستان اعالم کرد که در سه ماه 
نخست سال جاری میالدی از ورود سه هزار ایرانی به 

خاک این کشور جلوگیری شده است.
گزارش این وزارتخانه حاکی از این اس��ت که در 
فاصله ژانویه تا آوریل س��ال جاری، از ورود  سه هزار 
ایرانی به گرجستان جلوگیری شده است. نقص مدرک 
و ناتوانی در اثبات هدف واقعی س��فر به گرجستان از 
دالیلی اس��ت که برای رد درخواس��ت ورود این افراد 

اعالم شده است.
همچنی��ن آخری��ن آمارها نش��ان می دهد که در 
فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ ، دو هزار و ۸۹۵ ایرانی 

توانسته اند در گرجستان اجازه کار و اقامت بگیرند.
پ��س از  ترکیه، چین و هند، اتب��اع ایرانی در رده 
چهارم در زمینه کس��ب اجازه کار در گرجس��تان قرار 
دارند. مرکز آمار گرجستان اعالم کرده است که بیش از 
۲۹۰ هزار تبعه ایرانی سال گذشته در قالب گردشگر به 
گرجس��تان سفر کرده اند که چهار درصد از گردشگران 

خارجی گرجستان را شامل می شود.  فارس 

 واکنش سفیر ایران
 به انتخابات ریاست جمهوری اوکراین

سفیر ایران در کی یف انتخابات ریاست جمهوری 
در اوکرای��ن را بیانگر فهم و اراده سیاس��ی مردم این 
کش��ور ب��رای تعیین سرنوش��ت خود خوان��د و برای 

روزهای بهتر در روابط دو کشور ابراز امیدواری کرد.
منوچه��ر م��رادی با اش��اره به انتخابات ریاس��ت 
جمهوری اخیر در اوکراین در صفحه توئیترش نوشت: 
برگزاری انتخابات آرام و دموکراتیک ریاست جمهوری 
در اوکراین بیانگر فهم و اراده سیاسی مردم این کشور 
برای تعیین سرنوشت خود است. به امید روزهای بهتر 

برای اوکراین و روابط دو کشور.
ی��ران برگ��زاری موفقیت آمیز انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری در اوکرای��ن را به م��ردم و رئیس جمهور 

منتخب این کشور تبریک گفت.
در این خصوص س��ید عباس موسوی سخنگوی 
وزارت ام��ور خارج��ه کش��ورمان با تبری��ک برگزاری 
موفقیت آمیز انتخابات ریاس��ت جمهوری در اوکراین 
به م��ردم و رئیس جمهور منتخب این کش��ور اظهار 
داشت: کسب آرای باال توس��ط والدیمیر زلنسکی در 
انتخابات ریاست جمهوری اخیر، نشان دهنده اعتماد 
و اقب��ال عمومی م��ردم اوکراین و س��رمایه اجتماعی 

باالی ایشان است.
وی اف��زود: امیدواری��م در پرتو ای��ن تحوالت در 
آینده ش��اهد موفقیت و س��عادت هر چه بیشتر مردم 
و رهب��ران اوکراین و برقراری آرامش و صلح پایدار در 
این کشور و منطقه و نیز گسترش روابط دو ملت ایران 

و اوکراین باشیم.  تسنیم 

انتقاد تُند احزاب هندی از ناتوانی دولت 
در حفظ واردات نفت از ایران

سیاستمداران هندی با انتقاد از تحریم های آمریکا 
علی��ه ایران تأکید کردند که دولت هند باید با رد این 

تحریم ها به خرید نفت خود از ایران ادامه دهد.
جیرام رامش ضمن انتقاد ش��دید از سیاست های 
»نارن��درا مودی« تأکید کرد: هند از تاریخ اول ماه مه 
س��ال جاری به دلی��ل تحریم های آمری��کا دیگر قادر 
ب��ه واردات نفت خام از ایران نیس��ت. مودی با تغییر 
دیپلماس��ی به دیپلماس��ی آغوش جلوه ای تازه به این 
سیاست بخشیده اس��ت. او مدام از روابط خاص خود 
ب��ا آمریکا صحبت می کند و به طور مش��خص در این 

جبهه شکست خورده است.
وی در ادامه ای��ن کنفرانس خبری گفت: »مردم 
هند تصمیم خود را گرفته اند که دیگر نمی خواهند این 
بی عدالتی ۵ س��اله را تحمل کنند. حاال زمان برقراری 
عدالت فرارس��یده است و روزهای پایانی دولت مودی 
نیز در حال س��پری ش��دن اس��ت و با توجه به نتیجه 
انتخاباتی که تا کنون تکلیف ۵۶ درصد از کرسی ها را 
مش��خص کرده، کامال مشخص است که دولت مودی 

به پایان کار خود نزدیک می شود.
رام��ش همچنین تأکید کرد: تصمیم آمریکا برای 
تحریم ایران، حمله به حاکمیت هند اس��ت و انعکاس 
شکس��ت دیپلماتیک ماست، چرا که س��رمایه گذاری 
عظیم هن��د در بندر چابهار ک��ه در دوره »مانموهان 
س��ینگ« آغاز ش��ده ب��ود، قطع��ا تحت تأثی��ر نتایج 

تحریم های آمریکا قرار خواهد گرفت.  فارس

اخبار

سیاست تحریم ملت ها بی فایده است
رهبر جریان حکمت ملی ع��راق خطاب به کاردار آمریکا تاکید کرد: تحریم 

ملت ها، سیاستی بی فایده است و باید مشکالت را با گفت و گو حل کرد.
سیدعمار حکیم در این دیدار که در دفتر رهبر جریان حکمت ملی در بغداد 
انجام ش��د، ضمن بررسی روابط عراق و آمریکا و راه های گسترش آن تاکید کرد 

که عراق از محوربندی های بین المللی دور است و تنها موضوعی که روابط عراق 
با همه کشورها را جهت دهی می کند، منافع ملی است.

رهب��ر جریان حکم��ت ملی همچنین تاکید کرد که سیاس��ت تحری��م اقتصادی و 
محرومیت دادن به ملت ها، سیاستی بی فایده است و نمی تواند کمکی به حل اختالفات 
کند. حکیم افزود که بهترین راه حل اختالفات گفت وگو و مذاکره اس��ت.گفتنی اس��ت 
جمهوری اسالمی ایران بیشترین نقش در تارو مار کردن تروریست های تکفیری وهابی 

در عراق و سوریه را عهده داشته است.  ایرنا 

دیدگاه
خوش خدمتی رژیم سعودی به آمریکا 
وزیر خارجه عربس��تان اعالم کرد پادشاهی سعودی از اظهارات مایک پامپئو 
وزی��ر خارج��ه آمریکا درباره تحریم های اعمال ش��ده علیه ص��ادرات نفت ایران 

استقبال می کند.
 ابراهیم  العس��اف مدعی شد: پادشاهی س��عودی به طور کامل از گامی که 

ایاالت متحده آمریکا برداش��ته است، حمایت می کند و آن را گام الزم برای وادار 
کردن نظام ایران به توقف سیاس��ت هایش که برهم زننده ثبات  اس��ت و حمایت از 

تروریس��م در جهان می داند، نظ��ام ایران از منابع دولت برای تامین این سیاس��ت های 
خطرناک بدون در نظر گرفتن اصول قانون بین الملل استفاده می کند. 

وی ادعا کرد که پادش��اهی س��عودی ب��ر موضع ثابت خود مبنی ب��ر ضرورت ادامه 
تالش های بین المللی برای وادار کردن نظام ایران به پایبندی به اصول قانون بین المللی 

و توقف دخالت های آشکار در امور داخلی کشورهای دیگر تاکید می کند.  فارس 

درحاشیه
سازوکار اینستکس پیشرفت خوبی دارد

وزارت امورخارجه فرانس��ه اعالم کرد که سازوکار اینستکس برای دور زدن 
تحریم های آمریکا پیشرفت خوبی داشته است.

وزارت امورخارجه فرانس��ه در بیانیه تصریح کرد که سازوکار ویژه انگلیس، 
فرانسه و آلمان موسوم به اینستکس برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران 

به خوبی در حال پیشرفت است.
در این بیانیه آمده اس��ت: کار در این زمینه با چش��م انداز دست یافتن به نتیجه 

نهایی در حال انجام است. ایران نیز باید در موضوع ایجاد نهاد متناظر به پیشرفت دست 
یابد. فرانسه در ادامه بر حمایت خود از توافق هسته ای ۲۰۱۵ با ایران تاکید کرد.

این بیانیه در حالی منتش��ر شده اس��ت که دولت آمریکا روز دوشنبه به طور رسمی 
اعالم کرد که دیگر کشوری را از تحریم های نفتی علیه ایران معاف نمی کند. اقدامی که 

گامی دیگر در جهت تشدید فشار بر ایران به شمار می آید.  تسنیم 

راهبرد
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س��خنگوی وزارت امور خارجه روسیه  اعالم کرد که ش��واهد نش��ان می دهد سخنــــگو
رویارویی و فشار بر ایران از سوی آمریکا سیاستی است که 
از دیرباز واش��نگتن آن را دنبال کرده و ملت ایران را هدف 

گرفته است.
ماریا زاخارووا افزود: ما مدتی پیش ارزیابی خود را درباره 
تروریستی خواندن سپاه از سوی آمریکا اعالم کردیم و گفتیم 
که اقدام آمریکا علیه تهران در واقع رویکردی ضدایرانی است 

که علیه تهران و ملت ایران هدف گیری شده است. 
وی ب��ا بیان اینکه تصمیمات آمریکا علیه ایران را نباید 
به شکل مجزا دید، اظهار داشت: این اقدام بخشی از برنامه 

جامع و جهانی آمریکا برای فشار بر ایران است. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی روس��یه در ادامه با بیان 
اینکه ح��دود دو هفته پیش روزنام��ه ای قدیمی مربوط به 
س��ال ۱۹۸۰ میالدی )زمان اتحاد جماهیر ش��وروی( را به 
عنوان هدیه به دوس��تش داده است، اظهار داشت: در یکی 
از این روزنامه ها مقاله ای دیدم که در آن به سیاس��ت فشار 

واشنگتن بر تهران اشاره می کرد. 
وی گفت: به س��ادگی می توان متوجه ش��د که فشار بر 
ایران رویکردی بوده که واش��نگتن از دیرباز علیه تهران در 
دس��تور کار خود قرار داده اس��ت و متاسفانه شاهد هستیم 

که این رویکرد هر ازچندگاهی تش��دید می ش��ود و اشکال 
عجیب و خارج از تصوری به خود می گیرد. 

سخنگوی دستگاه دیپلماس��ی روسیه این را هم گفت 
ک��ه در تاریخ آمریکا نمونه ه��ای دیگری نیز وجود دارد که 
نش��ان می دهد می توان اختالف ها را بر اساس قوانین بین 
المللی و با احترام به حق حاکمیت و اس��تقالل کش��ورهای 

مقابل حل و فصل کرد. 
به گفت��ه وی، هیچکس نمی تواند ادع��ا کند که ایران 
کشوری غیردمکراتیک است بنابراین عجیب بنظر می رسد 
که آمریکا با وجود داش��تن تجربه خ��وب همکاری با ایران 
در برج��ام، این نمونه موثر و مفید را مبنای سیاس��ت خود 

قرار نمی دهد. 
زاخارووا اظهار داشت: اگر برنامه جامع اقدامات مشترک 
موس��وم به برج��ام تحقق نمی یافت یا ای��ران از اجرای آن 
صرف نظر می کرد یا رفتار غیرس��ازنده داشت، آنگاه دولت 
آمریکا حق داشت که گام هایی علیه ایران بردارد حال آنکه 

چنین چیزی پیش نیامده است. 
وی بار دیگر تاکید کرد: ایران به توافق هسته ای پایبند 
بوده اس��ت و هم��واره در این زمینه همکاری کرده اس��ت 
بنابراین این سوال پیش می آید که چرا آمریکا همچنان به 

دنبال مجازات این کشور است؟  ایرنا 

سخنگوی وزارتخارجه روسیه: 
رویکرد آمریکا ملت ایران را هدف گرفته است

وندی شرمن:
ایرانوآمریکاباهممذاکرهنمیکنند

نماینده دولت س��ابق آمریکا در  مذاکرات هسته ای با ایران تحریم معادلـــــه
را در تغییر رفتار ایران بی اثر خواند و گفت بعید است 

ایران با دولت کنونی آمریکا گفت وگو کند.
وندی شرمن به بی نتیجه بودن تحریم ها در مقابله 
با برنامه هس��ته ای ایران اذعان کرد و گفت بعید است 
جمهوری اسالمی با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور 

آمریکا وارد مذاکره شود.
وی در پاس��خ ب��ه توییتی درباره شکس��ت دولت 
آمریکا در تحقق اهداف خود از تحریم ایران، نوش��ته 
اس��ت: زمانی که اوایل دهه نخست ۲۰۰۰ اروپا شروع 
به مذاکره با ایران کرد، ایران ۱۶۴ سانتریفیوژ داشت. 
بع��د از آنکه تحریم های تنبیهی اعمال و اجرا ش��د و 
اقتصاد آن ها را در هم فش��رد، تعداد س��انتریفیوژهای 

ایران تا سال ۲۰۱۳ به ۱۹۰۰۰ دستگاه رسید.
وی گف��ت: که تحریم می تواند بر تالش برای وادار 
کردن ایران به مذاکره متمرکز باشد، اما »بعید است که 
ایران با دونالد ترامپ مذاکره کند. این مقام دولت سابق 
آمریکا این اظه��ارات را پس از آن بیان کرد که آمریکا 
اعالم کرد معافیت های صادر شده برای واردات نفت از 
ایران را برای هیچ کشوری تمدید نمی کند. فارس 

یک دیپلمات اروپایی:
اعمالفشاربرایرانبهجایینمیرسد

تاثی��ر تحریم های آمری��کا علیه نظـــــرگاه یک دیپلم��ات اروپای��ی درباره 
ایران گف��ت که هدف دولت آمریکا تش��کیل ائتالفی 
علیه ایران اس��ت و به همین منظور س��عی دارد ایران 

را وادار به اجتناب از توافق هسته ای کند.
پایگاه خبری المانیت��ور در پی اعالم عدم تمدید 
معافیت های نفتی ایران از سوی آمریکا به نقل از یک 
دیپلمات اروپایی که نمی خواس��ت نام او فاش ش��ود 
نوشت: "من فکر می کنم که هدف )دولت آمریکا( این 
اس��ت که ائتالفی جهانی علیه ایران ش��کل دهد و به 
همین منظور، آن ها ای��ران را وادار به طفره رفتن" از 

توافق هسته ای می کنند.
المانیت��ور در ادامه به نقل از این دیپلمات اروپایی 
نوش��ت: "تغییر حکومت سیاست )دولت آمریکا( است، 
به اعتقاد من این هم کارساز نخواهد بود چراکه اعمال 
فش��ار به جایی می رس��د که به جای تضعیف تندروها، 
تنها موجب ناپدید شدن میانه روها خواهد شد". در متن 
بیانیه کاخ س��فید در این باره آمده است: دولت ترامپ 
و متحدانمان مصمم هستند تا کمپین فشار حداکثری 
علیه ایران را حفظ کنند و گسترش دهند تا فعالیت های 

بی ثبات کننده این کشور پایان یابد.   ایسنا 

گروه دیپلماسی  بس��یاری از محافل سیاسی و پرونـــــده
بین المللی بر این باوررند که تقالی مذبوحانه رژیم 
تروریس��تی آمریکا برای به صفر رساندن صادرات 
نفت ایران نه تنها باعث تغییر سیاس��ت های تهران 
نم  ش��ود، بلکه تنش ها در خلیج ف��ارس و قیمت 
انرژی در جهان را افزایش خواهد داد و بطور حتم 
به صفر رس��اندن نفت ایران غیر ممکن است.آنها 
این موضوع را نیز یادآور شدند که این اقدام دونالد 
ترامپ تنها موجب به دردس��ر افت��ادن خریداران 

نفت ایران خواهد شد.
ب��ه تازگی رژیم تروریس��تی آمری��کا در ادامه 
اقدامات خصمانه خود علیه کشورمان رسما اعالم 
کرد که دیگر معافیت های تحریمی مشتریان نفتی 

ایران را تمدید نخواهد کرد.
در همین ارتباط، مای��ک پمپئو، وزیر خارجه 
این کش��ور، در یک کنفرانس خبری در ساختمان 
وزارت خارج��ه آمری��کا )اینج��ا( مدعی ش��د که 
واش��نگتن با لغو این معافیت ها قصد دارد صادرات 
نف��ت ایران را به صفر رس��انده و این کش��ور را از 

درآمد اصلی خود محروم کند.
وی همچنی��ن با بی��ان اینکه ای��االت متحده 
نهایت تالش خود را به کار گرفته اس��ت تا فقدان 
نف��ت ایران تاثی��ری بر قیمت ها در ب��ازار نگذارد، 
اعالم کرد عربس��تان و امارات تضمین داده اند که 
پس از لغو معافیت های تحریمی مش��تریان نفتی 
ایران، تولید نفت خود را افزایش دهند تا اختاللی 

در بازار نفت ایجاد نشود.
رئیس گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه 
آمری��کا در واکن��ش به عدم تمدی��د معافیت های 
نفت��ی گفت که هدف از تصمیم ما این اس��ت که 
مانع اس��تفاده ایران از درآمد نفتی اش در راستای 
تأمین مالی سیاس��ت خارجی خود در فعالیت های 

منطقه ای و توسعه برنامه موشکی شویم.
برایان هوک در گفت وگو با ش��بکه الحره در 
رابط��ه با تصمیم روز دوش��نبه دولت آمریکا برای 
لغو معافیت خرید نفت از ایران برای چند کش��ور 
مس��تثنی و هدف از این اق��دام گفت که هدف از 
تصمیم ما این اس��ت ک��ه مانع اس��تفاده ایران از 
درآمد نفتی اش در راس��تای تأمین مالی سیاست 
خارجی خ��ود در آن چه تجاوزه��ای منطقه ای و 
توسعه برنامه موشکی می خواند، است. در ماه های 
گذش��ته ما بیش از ده میلیارد دالر از درآمد نفتی 
ایران را کاه��ش دادیم و اکنون تصمیم گرفته ایم 
که دیگر هیچ معافیتی به کشورها برای خرید نفت 
ای��ران ندهیم، این رقم افزای��ش نیز خواهد یافت. 
این تصمیم ایران است که شبیه یک کشور عادی 
رفت��ار کند یا به اقدامات خود ادامه دهد و ش��اهد 

سقوط اقتصادش باشد.
این نخس��تین باری نیس��ت که آمریکا وعده 
به صفر رس��اندن ص��ادرات نفتی ای��ران را مطرح 
می کند. دول��ت ترامپ پس از خ��روج یکجانبه از 
برجام هم وعده داده بود که صادرات نفت ایران را 
تا پیش از اجرایی ش��دن تحریم ها به صفر برساند 
اما آبان ماه گذشته همزمان با بازگشت تحریم های 
نفتی کشورمان در یک عقب نشینی آشکار مجبور 
ش��د برای جلوگیری از تالطم بازار نفت و افزایش 
قیمت ها، هش��ت کش��ور چین، هن��د، ژاپن، کره 
جنوبی، تایوان، ترکیه، ایتالیا و یونان را به مدت ۶ 

ماه از تحریم های نفتی علیه ایران معاف کند.
در حالی که این کشورها پس از خروج آمریکا 
از برج��ام و پیش از بازگش��ت تحریم های نفتی از 
یک فرصت ش��ش ماه��ه )۱۲ اردیبهش��ت تا ۱۲ 
آب��ان( برای توق��ف خرید نفت از ای��ران برخوردار 
ش��ده بودن��د، ام��ا هیچ یک ب��ا وج��ود تهدیدات 
قلدرمآبانه ترامپ نتوانس��تند خرید نفت از ایران را 
متوقف کنند و از همین رو، دولت آمریکا بر خالف 
اظه��ارات اولیه خ��ود به ناچار ب��رای آنها معافیت 

شش ماهه صادر کرد.
اما آی��ا آمریکا با وج��ود تمام ای��ن لفاظی ها 
قادر اس��ت مانع فروش نفت ایران ش��ود و اکنون 
ک��ه معافیت های تحریمی را نی��ز لغو کرده، طبق 
ادبیات خ��ودش می تواند صادرات نفت ایران را به 
صفر برساند؟ سوالی که بسیاری از محافل سیاسی 
و رسانه ای آن را تقالی مذبوحانه رژیم تروریستی 
آمریکا بر ش��مردند که به هی��چ نتیجه ای نخواهد 
رس��ید.  آمری��کا که در ۱۸ اردیبهش��ت ۱۳۹۷ با 
فرم��ان ترامپ به صورت یکجانب��ه از برجام خارج 
شده بود، در ۱۳ آبان ۱۳۹۷، نفت ایران را تحریم 
کرد، که به موجب آن، کش��ور های دنیا از خریدن 
نفت ایران منع ش��دند. آمریکایی ها در آن مقطع، 
تاکید کردند، هدفش��ان به صفر رساندن صاردات 

نفت ایران است.
همچنی��ن در آن مقط��ع زمان��ی، مقام��ات 
آمریکای��ی اع��الم کردند ک��ه ب��رای جلوگیری از 
افزای��ش قیمت جهان��ی نفت، به ۸ کش��ور اجازه 
می دهن��د تا ظ��رف ۸ ماه، خرید نف��ت از ایران را 
ادامه دهند؛ یعنی آمریکایی ها به تعبیر خودشان، 
به آن ۸ کش��ور معافیت تحریمی اعطاء کردند.آن 
۸ کش��ور عبارت بودند از: هن��د، چین، ژاپن، کره 

جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان.
آنطر که میزان نوش��ته؛ اما وضعیت ۵ کش��ور 
دیگ��ر نیز بگونه ای نیس��ت که تحت ام��ر آمریکا، 
کام��ال بتوانند واردات نف��ت از ایران را قطع کنند. 
در همین رابطه، شنیده شده است هندی ها تا ۲۰ 
س��ال آینده نمی توانند ب��رای نفت ایران جایگزین 
پیدا کنند. از س��ویی دیگر ش��نیده های پیش��ین 
حکای��ت دارد کره ای ها برای ش��ش م��اه دیگر از 
آمریکا برای واردات نفت از ایران معافیت تحریمی 
گرفته اند. وضعیت ترکیه نیز با توجه به عزم تهران 
و آنکارا برای بسط مناسبات تجاری با ارز های ملی 

مشخص است.
خبرگ��زاری رویترز نیز حدود یک ماه پیش به 
نقل از منابعی در دولت آمریکا گزارش داده بود که 
آمریکا با تمدید معافیت چند کشور از تحریم نفتی 
ایران به ش��رط کاهش واردات نفت موافقت خواهد 
کرد. بنابراین تصمیم اخیر ترامپ و دارو دسته اش 
در منع همه کشور ها از خرید نفت ایران و اصطالحاً 
به صفر رس��اندن صادرات نفت ایران، بیش از آنکه 
به واقعیت نزدیک باش��د، عملی در راستای جنگ 
روانی آمریکا علیه مردم ایران است. جنگ روانی ای 

که مکمل تروریسم اقتصادی آن ها است.
البته در این جنگ و در مقابله با این تروریسم 
اقتصادی آمریکا نیز دست ایران بسته نیست؛ روز 
دوشنبه ۲ اردیبهش��ت همزمان با الف زنی ترامپ 
و پمپئ��و مبنی بر به صفر رس��اندن صادرات نفت 
ایران، دریادار تنگس��یری فرمان��ده نیروی دریایی 
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در مصاحبه با 

شبکه العالم، اعالم کرد: اگر استفاده از تنگه هرمز 
ب��رای ایران محدود ش��ود، آن را خواهیم بس��ت. 
حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی 
امنیت ملی کش��ورمان نیز در تیرماه سال گذشته 

مشابه این وعده را داده بود.
حس��ن روحانی نی��ز در  ۱۳ آذر ۹۷ در جمع 
م��ردم ش��اهرود، با تأکید ب��ر اینکه آمری��کا بداند 
نفت م��ان را می فروش��یم و آن ها قادر نیس��تند و 
نمی توانند جلوی فروش نفت ایران را بگیرند، گفت: 
اگر آمریکا بخواهد روزی جلوی فروش نفت ایران را 

بگیرد، نفتی از خلیج فارس صادر نمی شود.
عالوه ب��ر آمریکایی ه��ا، م��زدوران منطقه ای 
و متحدانش��ان نی��ز از عم��ق اقت��دار و توانای��ی 
ایران اس��المی آگاهند. پمپئو وزی��ر خارجه رژیم 
تروریس��تی آمریکا روز دوش��نبه ۲ اردیبهشت از 
مشارکت دو رژیم عربس��تان سعودی و امارات در 
تروریس��م اقتصادی آمریکا علیه م��ردم ایران نام 
برد و گفت: عربس��تان و امارات این اطمینان را به 
واشنگتن داده اند که جبران هرگونه کمبودی را به 
دلیل تحریم های نفتی ایران انجام دهند؛ بنابراین 
س��عودی ها و اماراتی ها به عنوان گاو های شیرده و 
شریک تروریسم اقتصادی آمریکا عیله مردم ایران 

احتماال از عواقب تصمیماتشان مطلع نیستند!
چین و ترکیه رس��ما به ای��ن تصمیم اعتراض 
کرده ان��د و هند و کره جنوبی ه��م هیأت هایی را 
ب��رای رایزن��ی در این رابط��ه به واش��نگتن اعزام 
کرده اند. چناچنه وزیر امور خارجه ترکیه با انتقاد 
از تصمی��م آمریکا ب��رای عدم تمدی��د معافیت از 
تحری��م خرید نفت ایران گفت زمانی که آمریکا به 
دیگر کشورها می گوید از کجا نفت بخرند رفتارش 
همانند شیطان اس��ت. مولود چاووش اوغلو گفت: 
پیشنهاد خرید نفت از کشور دیگری به جای ایران، 

گنده گویی است.
وی اضافه کرد: مش��خص کردن اینکه به جای 
خرید نفت از ایران از کدام کش��ور نفت خریداری 
شود، عبور از مرزهای مجاز است. وزیر امور خارجه 
ترکیه پیش��تر و طی پیامی در توئیتر تأکید کرده 
بود که تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
برای عدم تمدید تعدادی از کش��ورها از تحریم ها 
به منظور خرید نف��ت از ایران، در صلح و ثبات در 
منطقه تأثیر مثبت نخواهد گذاش��ت؛ عالوه بر آن، 

به مردم ایران آسیب می رساند.
همچنی��ن، وزیر صنعت و تج��ارت ژاپن گفته 
اس��ت که این کش��ور در پی تصمیم آمریکا برای 

عدم تمدید معافیت ه��ای تحریم های نفتی ایران، 
از ذخایر ملی نفت خ��ود بهره برداری نخواهد کرد 
و اخی��را ات��کای خود را به تامین نف��ت خام ایران 

کاهش داده است.

 مخالفت دوباره چین
با تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران

از س��وی دیگر وزارت خارجه چین نیز ضمن 
تکرار مخالفت این کش��ور با اقدام��ات ضد ایرانی 
آمریکا هشدار داد که لغو ممنوعیت معافیت برای 
خری��داران نفتی ایران تنش ها را تش��دید خواهد 

کرد.
وزارت خارج��ه چین ک��ه دو روز پیش نیز در 
واکن��ش به احتم��ال توقف ص��دور معافیت برای 
خرید نفت ایران توس��ط آمریکا اع��الم کرده بود 
ک��ه پکن همواره مخالف تحریم های یکجانبه علیه 

ایران است.
گنگ شوانگ اعالم کرد که آمریکا با تحریم ها 
و اقدامات یکجانبه آمریکا درباره نفت ایران، خارج 

از حوزه صالحیت قانونی خود عمل می کند.
وی همچنین خبر داد که چین رسما شکایت 
خود را به آمریکا در زمینه اقدام اخیر این کش��ور 

در قبال نفت ایران اعالم کرده است.
عضو کمیت��ه روابط خارجی پارلمان عراق نیز 
در واکنش به ان اقدام ش��یطانی آمریکا گفت: اگر 
آمریکا بر مواضع خ��ود در خصوص لغو معافیت ها 
برای خرید نفت ایران اصرار کند، بحران بزرگی در 
منطقه ایجاد می ش��ود و ممکن است منطقه دچار 

جنگ های نیابتی شود.
مثنی امین افزود: دیپلماسی عراق همه تالش 
خود را برای اس��تثنای این کش��ور از تحریم های 
نفتی ایران تا قب��ل از زمان اجرای آن در ماه می، 

به کار خواهد گرفت.
وی گف��ت: اگر آمریکا از مواضع خود در قبال 
ع��دم تمدید تحریم ه��ای نفتی ای��ران برای هیچ 
کش��وری کوتاه نیاید، دچار بحران بزرگی خواهیم 
ش��د و ممکن اس��ت منطقه به جنگ های نیابتی 

دچار شود.
عض��و کمیته رواب��ط خارجی پارلم��ان عراق 
تصری��ح کرد: ایران و عراق روابط قوی و تنگاتنگی 
دارن��د و کنار گذاش��تن این رواب��ط، آنطوری که 

آمریکا تصور می کند، آسان نیست.
مای��ا کاس��یانچیچ گفت: م��ا از اعالمیه دیروز 
ایاالت متحده مبنی بر خ��ودداری از تمدید کلیه 

معافیت ه��ا، متأس��فیم. این اقدام بی��ش از پیش 
اج��رای برنامه جام��ع اقدام مش��ترک )برجام( را 
تضعیف می کند. تا زمانی که ایران به اجرای کامل 
و مؤثر برجام ادامه دهد، ما به عنوان اتحادیه اروپا، 

به پایبندی به این توافق ادامه خواهیم داد.
از س��ویی دیگر وزارت خارجه هند در واکنش 
به اعالم توق��ف صدور معافیت ه��ای آمریکا برای 
خری��داران نفت ایران اعالم کرد که دهلی نو برای 
این وضعیت آماده ش��ده و به رایزنی ها در این باره 

ادامه می دهد.
هند یکی از هش��ت کش��وری است که آمریکا 
بع��د از خ��روج غیرقانون��ی از برج��ام  بازگرداندن 
تحریم های ایران، ب��ا اکراه به آنها برای خرید نفت 
معافیت  ص��ادر کرد اما دولت آمریکا روز گذش��ته 
اعالم کرد که دیگر برای خرید نفت معافیت صادر 
نمی کن��د. در این بیانیه آمده اس��ت: دولت )هند( 
بیانیه دولت ای��االت متحده آمری��کا درباره توقف 
صدور معافیت به همه خریداران نفت خام ایران را 
دیده است. ما به اندازه کافی برای پرداختن به تاثیر 
این تصمیم آماده هستیم. وزارت نفت و گاز طبیعی 

هند هم در این باره بیانیه صادر کرده است.
ی��ک روزنامه هندی در گزارش��ی نوش��ت که 
واش��نگتن بدون درنظ��ر گرفتن اینک��ه دهلی نو، 
همپیمان راهبردی این کشور است، با لغو معافیت  
نفت��ی ایران، هند را برای تأمین انرژی به دردس��ر 

انداخته است.
روزنام��ه تایم��ز هند در گزارش��ی در واکنش 
ب��ه این خبر نوش��ت که واش��نگتن در اقدامی که 
هند را متحمل رنج ها و دشواری هایی خواهد کرد، 
معافیت های نفتی ایران را که به »دهلی نو« اجازه 

وارد کردن نفت ایران را می داد، لغو کرد.
طبق این گ��زارش، این اق��دام آمریکا، پیامد 
تصمی��م واش��نگتن برای خ��روج از برجام اس��ت 
و خ��روج واش��نگتن در حالی ص��ورت گرفت که 
تمامی ش��واهد نشان می دهد که ایران در حقیقت 
به مفاد توافق هس��ته ای پایبند بوده است و حتی 
ارزیابی ه��ای داخلی آمریکا نیز مه��ر تأیید بر این 

امر زده اند.
تایم��ز در پایان گزارش خود نتیجه گیری کرد 
ک��ه احتمال این وجود دارد که این تصمیم آمریکا 
یکبار دیگر هند را وادار کند تا س��از و کاری را در 
پی��ش بگیرد که در عین حال که نفت خام خود را 
از ایران وارد می کن��د، اثرات تحریم های آمریکا را 

کاهش دهد.

 اقدام ترامپ علیه ایران اقتصاد جهان را 
به رکود می برد

یک تحلیلگر آمریکای��ی گفت که اقدام دولت 
ترام��پ در عدم تمدید معافیت ها ب��رای خریداران 
نفت ایران موجب خواهد شد اقتصاد جهان به رکود 
فرو رود. دین هندرس��ون گف��ت: عدم عرضه نفت 
ای��ران می تواند قیمت ها را افزای��ش داده و اقتصاد 
جهان را که همین اآلن هم متزلزل است وارد رکود 
خواه��د کرد. این موضوع، از لحاظ اقتصادی به نفع 
تولیدکننده ه��ای نفت مانند ایران و ونزوئال خواهد 

شد و به کشورهای واردکننده نفت لطمه می زند.
هندرس��ون در ادام��ه تصریح ک��رد این اقدام 
موجب خواهد ش��د آمریکا در جامعه جهانی بیش 

از پیش منزوی شود.

قمار بازی بی نتیجه ترامپ بر سر نفت ایران 
ناظران سیاسی بر این باورند که تقالی مذبوحانه آمریکا برای به صفر رساندن نفت ایران غیر ممکن است


