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 دیدار پوتین با روحانی و علی اف 
در مردادماه  
رئیس جمهوری روسیه در پکن اعالم کرد که در 
ماه اوت در مسکو با روسای جمهور ایران و جمهوری 

آذربایجان دیدار و رایزنی خواهد کرد.
پوتین که برای ش��رکت در کنفرانس »کمربند و 
جاده« یا جاده ابریشم جدید به پکن سفر کرده است 
بع��د از دیدار با الهام علی اف رئیس جمهور جمهوری 
آذربایجان این موضوع را به اطالع خبرنگاران رس��انده 
اس��ت. جاده ابریش��م قرار اس��ت چین را به جنوب و 
آس��یای مرک��زی، اروپا و همچنین ق��اره آفریقا وصل 
کن��د.  وی افزود: ما توافق کردیم که روس��ای جمهور 
ایران، آذربایجان و روسیه در مسکو در ماه اوت دیدار 

کنند. 
پوتین قرار است در حاشیه این کنفرانس با »شی 
جینپین��گ« رئی��س جمهوری چین نی��ز دیدار کند. 
موض��وع اصلی دیدار ای��ن دو نفر احتم��ال مذاکرات 
پوتین با رهبر کره ش��مالی درباره مس��ائل مربوط به 

شبه جزیره کره است.  فارس 

واکنش نیجریه در برابر تصمیم آمریکا  
وزیر نف��ت نیجریه در واکنش ب��ه تصمیم دولت 
آمری��کا برای لغو معافیت های کش��ورها از تحریم های 
واردات نفت ایران گفته که امکان ندارد بتوان صادرات 

نفت ایران را به صفر رساند.
امانوئ��ل کاچیک��وو، وزی��ر نفت نیجری��ه در این 
مصاحبه با س��ی. ان. ان درباره به صفر رسیدن صادرات 

نفت ایران در اثر تحریم ها گفت: امکان ندارد.
کاخ س��فید گفته هدفش از لغو معافیت هایی که 
به کشورها اجازه می داد علی رغم تحریم های آمریکا به 
خرید نفت ایران ادامه دهند به صفر رساندن صادرات 

نفت ایران است. 
کاچیکوو که کشورش جزو کشورهای اوپک است 
گفته ایران به نحوی اقدام به فروش نفت به طرف های 
ثالث، اگرچه در مقادیر محدودتر خواهد کرد. شرکت 
گلوبال انرژی، از ش��رکت های مش��ورتی در گزارشی 
هفته گذش��ته گفت که ایران روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
هزار بشکه نفت از طریق عراق، پاکستان و شاید ترکیه 
اق��دام به ف��روش نفت کند. وزیر نف��ت نیجریه گفت: 

ایران قطعاً اقدام به فروش نفت خواهد کرد.  مهر

 دیدار ظریف با گوترش
 و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل 
وزیر ام��ور خارجه ایران در ادامه رایزنی هایش در 
نیویورک ضمن دیدار با دبیرکل سازمان ملل با رئیس 

مجمع عمومی نیز مالقات و به گفت وگو پرداخت.
محمدجواد ظری��ف پس از دیدار ب��ا گوترش در 
جمع خبرنگاران گفت که در این دیدار درباره مسائل 
دوجانبه، اقدامات غیرقانونی آمریکا در قبال فلسطین 
از جمله شناس��ایی اش��غال جوالن و بی��ت المقدس، 
س��وریه، لیبی، ش��مال آفریقا و یم��ن صحبت کرده 

است.
وی اقدام��ات غیرقانونی آمریکا علی��ه ایران را از 
جمله دیگر مواردی برش��مرد که با گوترش درباره آن 

گفت وگو کرده است.  ایرنا 
 

تالش ترکیه برای ادامه یافتن واردات نفت 
از ایران

س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه ترکی��ه از تالش 
ترکی��ه ب��رای متقاعد ک��ردن آمریکا به مجاز ش��دن 

خریداری نفت ایران خبر داد.
خبرگ��زاری رویت��رز به نق��ل از حامی اکس��وی، 
س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نوش��ت: ترکیه 
در تالش اس��ت ت��ا آمریکا را در رابطه با مجاز ش��دن 
پاالیش��گاه نفت توپراس ترکیه ب��رای خریداری نفت 

خام ایران و مصونیت آن تحریم ها متقاعد کند.
دولت آمری��کا اعالم کرد که دیگر هیچ کش��وری 
را از تحریم های نفتی علی��ه ایران معاف نمی کند. این 
معافیت ها که اوایل ماه مه )۱۲ اردیبهش��ت ماه( پایان 
می یابد به هش��ت کش��ور خریدار نفت ای��ران، ازجمله 
ترکیه، ژاپن، چین، کره جنوبی و هند اجازه می داد تا به 

این واردات خود ادامه دهند.  باشگاه خبرنگاران 

 تحرکات تازه اتحادیه اروپا برای فشار 
بر برنامه موشکی ایران

یک روزنام��ه آمریکایی گزارش داده کش��ورهای 
اتحادی��ه اروپ��ا به دنب��ال راه هایی برای مه��ار برنامه 

موشکی ایران هستند.
طبق گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، اتحادیه 
اروپا از طری��ق تدابیری جدید مانند اعمال فش��ار بر 
کشورهای غیرعضو جهت کاهش فروش »فناوری های 
حس��اس« به ایران و س��خت گیرانه تر کردن ش��رایط 

صادرات به ایران به دنبال تحقق این هدف است. 
به نوشته وال استریت ژورنال، در ابتدا فرانسه، آلمان 
و انگلیس هم��راه با برخی از کش��ورهای متحد نظیر 
هلن��د و دانمارک اتحادیه اروپا به دنبال جلب موافقت 
اتحادیه اروپا با اعمال تحریم هایی نظیر مصادره اموال و 
صدور فرامین منع سفر علیه مقام ها و موسسات دخیل 

در توسعه برنامه موشکی ایران بودند.  ایسنا

اخبار

تصمیمات آمریکا درباره ایران ثبات خاورمیانه را برهم می زند
رئیس س��رویس اطالعات خارجی روس��یه تصمیمات آمری��کا درباره ایران، 
جوالن اش��غالی و قدس را گامی در جهت بر هم زدن ثبات در غرب آسیا عنوان 

کرد.
سرگئی ناریشکین تأکید کرد، تصمیمات واشنگتن درباره جوالن اشغالی در 

س��وریه، انتقال س��فارت خود از تل آویو به قدس و خروج از توافق هسته ای ایران 
)برجام( گامی در جهت بر هم زدن ثبات در منطقه غرب آسیا بوده است.

وی که در کنفرانس بین المللی امنیتی مسکو سخنرانی می کرد، گفت: این تصمیمات 
آمریکا مغایر با قطعنامه های س��ازمان ملل بوده و تالش های بین المللی برای ایجاد ثبات 

در منطقه غرب آسیا را تضعیف می کند.
وی اف��زود، ای��ن اقدامات آمریکا اص��ل حل بحران ها در منطق��ه از طریق مذاکرات 

چندجانبه را تهدید می کند.  تسنیم 

راهبرد
ایران از روند صلح به رهبری دولت افغانستان حمایت می کند

محمدرضا بهرامی سفیر ایران در کابل با حضور در دفتر شورای امنیت ملی 
افغانستان با حمداهلل محب مشاور امنیت ملی این کشور دیدار و گفت وگو کرد.
در ای��ن دی��دار موضوعات صل��ح به رهب��ری و مالکیت افغان ه��ا و تقویت 
همکاری ه��ای دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر مقامات ایران و افغانس��تان قرار 

گرفت.
س��فیر ایران در این دیدار گفت که کش��ورش از روند صلح به رهبری، کنترل و 

مالکی��ت افغان ها حمایت می کند.همچنین دو طرف درب��اره چگونگی اجماع منطقه ای 
برای ثبات افغانستان گفت وگو کردند.

همچنین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در سفر اخیر خود به 
افغانس��تان و دیدار با مقامات ارشد این کشور، اعالم کرد که ایران از مذاکرات صلح این 

کشور به رهبری دولت افغانستان حمایت می کند.  باشگاه خبرنگاران 

معادله
از یک مقام آمریکایی نامه ای دریافت کردم

وزی��ر خارجه ایران در نیویورک تأیید کرده از راب��رت اُ براین، نماینده ویژه 
رئیس جمهور آمریکا نامه ای درباره مبادله زندانیان دریافت کرده است.

محمد جواد ظریف همچنین گفت که از معاونش خواسته نامه ای به »مایک 
پامپئو«، وزیر خارجه آمریکا بنویس��د. المانیتور ادعا کرده طرف ایرانی ظاهراً در 

این نامه خواستار مبادله زندانیان شده است.
 ظریف پنحش��نبه در پاس��خ به این س��وال المانیتور که آیا نامه ای از »اُ براین« 

دریاف��ت نکرده تأیید کرد که چنین نامه ای را دریافت کرده؛ ظریف این نامه را یکجانبه 
توصیف کرد. المانیتور اشاره ای به زمان دریافت این نامه نکرده است. 

وزیر خارجه ایران در جمع گروهی از خبرنگاران در نیویورک گفت: می دانید در آن 
نامه چه چیزی مطرح شده بود؟ می گفت لطفاً آمریکایی های بازداشت شده را آزاد کنید. 

پیشنهاد نبود.  فارس 
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دیلی صاباح:
ترکیهاثراتتحریمهایایرانراکاهشمیدهد

تصمیم آمریکا برای ع��دم تمدید معافیت های تحریمی  رس�انه کش��ورهای واردکننده نفت از ای��ران و معرفی ریاض و ب�ازي 
ابوظبی به عنوان فروشندگان جایگزین، نه تنها آنکارا را برافروخته بلکه دولت 

این کشور را وادار به استفاده از دیپلماسی فشرده در این امر کرده است.
روزنام��ه دیل��ی صاباح در یادداش��تی به بررس��ی تاثی��رات تحریم های 
آمری��کا علیه ایران پرداخته و نوش��ت دولت ترکیه تالش می کند تا از طریق 

دیپلماتیک، اثرات تحریم ها بر منطقه را کاهش دهد.
در ابتدای این یادداش��ت با بیان اینکه احتماال دیپماسی تنها راه ترکیه 
ب��رای کاهش تاثیرات تحریم های آمریکا علی��ه ایران بر اقتصاد و منافع خود 
است، آمده است: »آنکارا بی قفه تاکید می کند که افزایش این تنش می تواند 

منجر به بی ثباتی منطقه منجر  شود.
 و تضعیف گزینه ها برای کاهش اثرات منفی منقضی شدن معافیت های 

تحریمی می شود.  فارس

در یادداشتی در مجله نیویورکر  با اش��اره ب��ه نمونه ه��ای فراز و نظ�����رگاه
فرود مواضع آمریکا و ای��ران در برابر یکدیگر از آغاز 
به کار دولت دونالد ترامپ مطرح ش��ده است که در 
حال حاضر خطر گسترش دامنه تنش ها و چشم انداز 

مذاکره میان این دو کشور بعیدتر از همیشه است.
در یادداشتی از رابین رایت که در مجله آمریکایی 
نیویورکر آمده با اش��اره ب��ه تحریم های نفتی آمریکا 
علیه ایران و واکنش ایران پس از تصمیم این کش��ور 
برای عدم تمدید معافیت نفتی کش��ورهای مشتری 
نفت ایران مطرح ش��ده اس��ت: تهدیدهای مقابله به 
مثل از سوی ایران، دامنه خطر درگیری را گسترش 
داده اس��ت. پ��س از آن ک��ه آمریکا به ط��ور جهانی 

ممنوعی��ت واردات نفت ای��ران را اعمال کرد، تهران 
تهدی��د کرد که تنگه هرم��ز را می بندد که تا حدود 
س��ی درصد تجارت دریایی نفت از این مس��یر انجام 
می ش��ود. ظریف ب��ا گفتن این که م��ا از تنگه هرمز 
به عن��وان یک گذرگاه ام��ن حمل ونقل برای فروش 
نفتمان اس��تفاده خواهیم کرد، ام��ا اگر آمریکا اقدام 
احمقانه ای برای جلوگیری از این اقدام ما انجام دهد 
باید برای عواقب آن آماده باشد" اعالم کرد که ایران 

در برابر تحریم های نفتی آمریکا خواهد ایستاد.
رابین رایت همچنین در این یادداش��ت با ادعای 
این که حداقل شش ش��هروند، فرد دوملیتی یا مقیم 
دائم��ی آمریکایی در ای��ران زندانی بوده و دو تن دیگر 
ک��ه با ضمانت فعال آزاد هس��تند، نوش��ت: ظریف در 

س��خنرانی خود در مؤسسه جامعه آس��یایی، احتمال 
مذاک��ره با آمریکا را به می��ان آورد. وی برای اولین بار 
مبادله ش��هروندان آمریکایی و ایرانی را که در این دو 
کش��ور زندانی هستند به طور علنی مطرح کرد. ایران 
به وضوح نگفته اس��ت که چه تعداد از ش��هروندان آن 
در آمریکا زندانی هستند اما بررسی پرونده های علنی 
نش��ان دهنده آن است که تعدادی بیش از ده ها ایرانی 
متهم یا محکوم ش��ناخته شده اند. به گفته یک منبع 
آگاه آمریکایی، ایران این پیش��نهاد را سال گذشته به 
ش��کل محرمانه مطرح کرد اما دولت ترامپ تا همین 
چند وقت اخیر تمایلی به پیگیری آن نشان نداده بود.

در این یادداشت همچنین مطرح شد: چشم انداز 
مذاکره با جمهوری اس��المی ای��ران در دولت ترامپ 
درباره زندانیان، تنش زدایی دیپلماتیک یا هر موضوع 
دیگری بعیدتر از همیشه به نظر آمده و خطر گسترش 

دامنه تنش ها باالتر از همیشه است.  ایسنا 

گروه دیپلماسی  کارش��ناس مسائل بین الملل پرون�����ده
گفت: کش��ور ما در طول چهل سال پس از انقالب 
اس��المی با اش��کال مختلف تحریم ها روبه رو بوده 
اس��ت و واقعیتی انکار ناپذیر این اس��ت که ما زیر 
فش��ار این تحریم ها آبدیده ش��ده ایم و راهکارهای 
تقاب��ل و برون رفت از آن  را به خوبی فرا گرفته ایم 
و در این مس��یر دوستان و دشمنان خود را نیز به 

خوبی شناخته ایم.
عباس ضیایی نیری در گفت و گو با سیاس��ت 
روز اف��زود: دنیا نیز آموخته که ایران  اس��المی با 
عهد شکنی میانه ای ندارد و در کنار دوستان خود 
ایس��تاده و از آرمان های انسانیت حمایت می کند، 
همانطور ک��ه در دوران دفاع مقدس یک  تنه برابر 
ش��رق و غرب ایستادیم و دوست آن دوران سوریه 
را ام��روز مردانه در کنارش ایس��تاده ایم، با تفاوت 
اینکه ایران  ام��روز به لطف فرزندان انقالب تبدیل 
ب��ه قدرتی فرا منطقه ای ش��ده اس��ت که فرصت 

لحظه ای اشتباه را به بدخواهان نخواهد داد
ای��ن کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی 
اظهارداش��ت: حال ام��روز آنچه ک��ه در خصوص 
حرک��ت اخیر دولتم��ردان آمریکای��ی قابل توجه 
اس��ت، اینکه به واس��طه تحریم جدید نفتی و لغو 
معافیت ه��ا ملت و کش��ور را در تنگناهای ش��دید 
اقتصادی قرار دهد و به گمان خود ایران تا به حال 
هرگز مورد تحریم کامل نفتی قرار نگرفته است و 
این مدل از تحریم ها می تواند سیاس��ت های کشور 

را با تغییرات مواجه کند.
دوم  در  امری��کا  دول��ت  داش��ت:  بی��ان  وی 
اردیبهشت ماه اعالم کرد که خریداران نفت ایران 
که پیشتر مشمول قانون معافیت شده بودند دیگر 
مص��ون از مجازات های آمریکا نخواهن��د بود و با 
این جنگ روانی ش��روع به ترسیم ایده های باطل 
خود ب��ر اقتصاد ایران و مدل رفت��اری دولتمردان 
ما نمود، البته وابستگی کشور به درآمدهای نفتی 
موضوعی غیرقابل انکار است اما، آنچه مورد بحث 
است میزان این وابستگی است که این میزان بین 
۳۰ تا ۷۰ درصد و بسته به اینکه از چه زاویه ای به 

مسئله نگاه کنیم قابل برآورد است.
وی ب��ا اش��اره به اینکه  طالی س��یاه بیش از 

یکصد س��ال اس��ت که نه تنها اقتصاد ایران بلکه 
برخی تحوالت سیاس��ی و اجتماع��ی را نیز تحت 
تاثی��ر قرار می ده��د، تصریح کرد: همین مس��ئله 
باع��ث ش��ده که بارها ب��ر خروج اقتص��اد ایران از 
وابس��تگی به خام فروشی مورد نظر مقامات کشور 
در دولت ه��ای مختلف قرار گی��رد، حال می توان 
تص��ور ک��رد که بر اث��ر تحریم کامل نفت��ی ایران 
توس��ط دولت دونالد ترامپ ک��ه در واقعیت امری 
غی��ر ممکن به نظر می رس��د از یک س��و احتماال 
فص��ل جدیدی از جنگ روان��ی در داخل از حیث 
اقتصاد و به تبع آن وضعیت سیاس��ی و اجتماعی 
آغاز خواهد شد که این مسئله امری تکراری است 
و ملت و دولت آگاه بر این سیاس��ت های کثیف و 
نیرنگ بازانه هستند، و از سوی دیگر ممکن است 
درگیری ایران و امریکا وارد مرحله ش��دیدتری به 
غی��ر از درگی��ری نظامی و صرفا سیاس��ی و یا در 

جبهه های دیگر شود.
وی اظهارداش��ت: انتصاب سرلش��گر حسین 
سالمی از سوی رهبر معظم  انقالب یعنی سخت تر 
ش��دن موض��ع ای��ران در برابر اقدام��ات خصمانه 
آمری��کا و اینکه ایران هرگ��ز از مواضع خود عقب 
نش��ینی نخواه��د کرد، س��ردار س��المی بارها به 
دولت آمریکا هش��دار داده که جمهوری اس��المی 
برای جنگ ه��ای طوالنی مدت ب��ا امکان حقیقی 
پیروزی، قدرت س��ازی ک��رده و از جنگ با آمریکا 
اس��تقبال می کند و این واقعیتی انکار ناپذیر است 
ک��ه آمریکا هرگز چنین خطای��ی مرتکب نخواهد 
ش��د و خلیج ف��ارس و خاورمیانه را ب��رای خود و 
حامیانش تبدیل به گورس��تان نهایی نخواهد کرد، 
حال مطمئنا دولتمردان کش��ور سعی خواهد کرد 
که از کانال های مختلف و پیش��تر آزمون شده به 
ص��دور نفت ادامه دهند، کم��ا اینکه همین جنگ 
روان��ی ضربه ای به اقتصاد اروپ��ا و آمریکا در چند 
روز گذش��ته وارد ک��رده اس��ت و زمزمه های لغو 
معافیت ها و مش��کالتی ک��ه در ونزوئال و لیبی در 
مسائل داخلی آنها وجود دارد موجب گردید قیمت 

نفت با افزایش روبه رو شود.
وی با تاکید بر اینکه از طرفی رژیم س��عودی 
نیز ق��ادر نخواهد ب��ود که کمب��ود احتمالی نفت 
ایران در ب��ازار جهانی را جب��ران نماید، از طرفی 

پاالیش��گاه های خریدار نفت سنگین  ایران منطبق 
ب��ا نفت کش��ور هس��تند و نمی توانند ب��ه راحتی 
سیستم های پاالیشی خود را به نفت دیگر کشورها 
تطبیق کنند، کشور ما نیز مطمئنا خریداران خود 
را خواه��د داش��ت و فروش نفت از طریق کش��ور 
عراق نیز یکی از ده ها گزینه های پیش روی ما در 
تقابل با سیاست های تحریمی آمریکاست، سنوات 
گذشته تانکرهای نفتکش ایرانی با خاموش کردن 
سیس��تم جی.پی.اس خود تبدیل به کش��تی های 
ارواح می ش��دند که رهگیری مسیر آنها غیرممکن 
می شد و به این ترتیب آمریکایی ها موفق به کشف 

هویت خریدارها نمی شدند.
ضیای��ی نی��ری گفت: ای��ن یک��ی از پیش پا 
افتاده تری��ن ش��یوه های پیش روی م��ا در تقابل با 
دش��منی های دولت آمریکاس��ت، ام��ا باید توجه 
داش��ته باش��یم که طبق رهنمودهای مقام معظم 
رهبری از خام فروش��ی جدا شویم و سیاست های 
اقتص��اد مقاومتی و حمای��ت از تولید داخلی را به 
شیوه ای صحیح به پیش گیریم تا این گونه مسائل 
و حواش��ی نتواند ضربه به اقتصاد و معیشت کشور 
بزند، رهبر معظم  انقالب بس��یار قبل تر از انتخاب 
ترامپ به عنوان مس��تاجر جدید کاخ س��فید بیان 
داش��تند، اگر امریکا برجام را پ��اره کنند ما آن را 
آتش می زنیم، ل��ذا باید بپذیریم که نه برجام و نه 
لفاضی ه��ای امریکا نمی تواند کش��ور را زمین گیر 

کند و اگر مردم و و مس��ئوالن هوش��مندانه عمل 
کنند می توانند از این جنگ روانی که هر س��اله به 
اش��کال مختلف بر افکار عمومی تحمیل می ش��ود 

بیرون  آیند.
وی گف��ت: ترانپ نیز باید بپذی��رد که حدود 
دو س��ال بیش��تر از عمر دولتش باقی نمانده و در 
این دو س��ال پیش رو با توجه به ش��رایط به وجود 
آمده و خروج از چندین  معاهده بین المللی سطح 
نارضایتی ها در جامع��ه آمریکا و همچنین جوامع 
بین الملل��ی تا چه ح��د با افزایش روبه رو ش��ده و 
مش��کالتی که آمریکا و غرب در مقابل خود دارند 
خیلی فراتر از مشکل ایران است که تنها شاید در 
ظاهر فروش نفت باشد، اما همیشه باید دشمن را 
جدی گرفت  حتی اگر به مانند طبل تو خالی باشد 

چرا که صدای طبل نیز گاها آزار دهنده است.
 ای��ن کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی 
اظهارداش��ت: به همین منظور سیاس��ت هایی باید 
م��ورد توجه قرار گیرد که انتقال ارز های ذخیره در 
بانک های خارجی به داخل کش��ور را از کانال های 
ایمن و آزموده شده مهیا کند و از طرفی با حمایت 
از ارزش پ��ول ملی و جلوگیری از کاهش ارزش آن 
در برابر ارزهای خارجی با سیاست های کارشناسی 
و دقیق توطئه های غربی- صهیونیس��تی را از بین 
ببریم، البته نکته ای دیگر که دولت باید از ان غافل 
نباش��د و توجه نماید که بعد موضوع س��یالب های 

اخیر و شروع موج جدید جنگ روانی در جامعه این 
مسائل اگر به درسوی مدیریت شود مجددا شکست 

دیگری بر افکار صهیونیستی غالب خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه ترمیم خرابی های ناش��ی 
از سیل های اخیر باید با مدیریت صحیح و انقالبی 
صورت پذیرد، دشمنان نیز باید بدانند که ایران راه 
برون رفت از این شرایط را پیدا خواهد کرد و ملت 
و مس��ئوالن زیر حرف زور نخواهند رفت همانطور 
که خود آمریکا نیز می داند که نمی تواند برای تمام 
دنیا تصمیم  گیری کند و این از صحبت های  وزیر 
خزان��ه داری آنها واضح اس��ت که گف��ت در موارد 
خاص ممکن است فرصت بیشتری برای جایگزین 
کردن نفت ایران در نظر گرفته ش��ود، منوچین در 
تیرماه سال گذشته گفته است که در موارد خاص، 
هر گاه کش��وری برای تامی��ن نیازهای نفتی خود 
و یافت��ن جایگزین��ی برای نفت ای��ران، احتیاج به 
فرصت بیشتری داشته باش��د دولت امریکا حاضر 
به بررس��ی و تصمیم گیری در این زمینه است، ما 
مایلیم که خرید نفت از ایران به صفر برسد، اما در 
موارد خاص، اگر کسی نتواند به گونه ای سریع این 

سیاست را اجرا کند، استثناء قائل خواهیم شد.
ضیای��ی نی��ری خاطرنش��ان کرد: ای��ن بدان 
معناست که آنها به خوبی می دانند این سیاست ها 
نمی توان��د ب��ه راحتی ص��ورت پذی��رد، در همین 
ابتدای این صحنه سازی ها چین به همراه روسیه و 
ترکیه به ش��دت با این اقدامات مخالفت کرده اند و 
بی شک دامنه این مخالفت ها گسترده تر نیز خواهد 
شد، آمریکا باید بپذیرد که دوران یکه تازی به سر 
آم��ده و بعد از نابودی داعش در عراق و س��وریه و 
زمین گیر ش��دن  رژیم  س��عودی در یمن و بحران 
در لیبی و همچنین سیاس��ت های ترکیه در قبال 
خرید س��امانه های روس��ی و انتخ��اب روس گرای 
جدید در اوکراین اتفاقاتی در ش��رف وقوع اس��ت 
که نمی توان با جو س��ازی بر علیه ایران و حمایت 
از س��عودی در ادام��ه جبهه یمن و ی��ا دخالت در 
ام��ور داخلی ونزوئال از برمال ش��دن آن جلوگیری 
ک��رد، نه معامله قرن ص��ورت می پذیرد و نه ایران 
از سیاس��ت های خود به عقب باز می گردد، چیزی 
که پررنگ است نابودی افکار آمریکا در باتالقی به 

بزرگی آمریکاست.

کارشناس مسائل سیاست خارجی: 

لفاظی های آمریکا نمی تواند ملت ایران را زمین گیر کند

نیویورکر در یادداشتی نوشت
چشماندازمذاکرهباایراندردولتترامپ،بیشازهرزماندیگربعیداست

خارج��ه  وزارت  س��خنگوی  کش��ورمان گفت: با توجه به سخن����گو
بدعه��دی، بدقول��ی و قلدرمآب��ی آمریکایی ها، راه 

هرگونه مذاکره با آنها بسته شده است.
س��یدعباس موس��وی در خص��وص ارس��ال 
کمک ه��ای خارجی ب��ه س��یل زدگان و ممانعت 
آمریکا از ارس��ال کمک های نقدی به کشور ضمن 
ابراز تاس��ف و همدردی با سیل زدگان افزود: باید 
مجدداً قدردانی و تشکر جمهوری اسالمی ایران از 
کشورها، دولت ها و ملت هایی که کمک های خود را 
اعم از کمک های نقدی، غیرنقدی و لجستیکی به 
ایران ارسال کردند اعالم کنم و ما از سخاوتمندی 

این کشور ها بسیار سپاسگزاریم.
وی گفت: برخی کش��ور ها چندی��ن محموله 
کمک فرستاده و برخی دیگر اعالم آمادگی کردند 
که مجددا آماده ارسال کمک از طریق هالل احمر 

و صلیب سرخ جهانی به ایران هستند.
س��خنگوی وزارت امورخارج��ه در ادام��ه ب��ا 
اش��اره به نقش تحریم های آمریکا در ارسال کمک 
ب��ه ایران اف��زود: متاس��فانه به دلی��ل تحریم های 
ظالمان��ه، یکجانبه و غیرقانون��ی آمریکا و برخالف 
ش��عار هایی که اعالم کردند تحریم ها مانعی برای 
ارس��ال کمک های بشردوس��تانه نخواهد شد، اما 
ه��الل احم��ر تاکنون نتوانس��ته اس��ت هیچگونه 
کمک نقدی دریافت کند و حتی اعالم رس��می و 
علنی آن ه��ا که بار ها اعالم کرده اند ما راه هایی را 
ب��رای دریافت چنین کمک های��ی باز کرده ایم، راه 

به جایی نبرده اس��ت. موس��وی گفت: فشار روانی 
و تبلیغاتی س��نگینی که آمریکا با این تحریم های 
غلط بر مراکز مالی و بانک های جهان اعمال کرده، 
آن ها را در دریافت و ارس��ال این کمک ها به ایران 

با مشکل روبرو کرده است.
وی افزود: خوش��بختانه در داخل کشور مردم 
و نهاد ه��ای مختل��ف اع��م از دولت��ی، خصوصی، 
ش��رکت ها و نیرو های نظامی کمک های بی شائبه 
خ��ود را از مل��ت و مردم عزیز ما دری��غ نکرده اند 
که این کمک ها در کنار س��ایر کمک های خارجی 

بسیار بزرگ و قابل تقدیر است.
موس��وی با بیان اینکه اتکای اصلی ما در این 
حوادث به داخل بوده است، گفت: مجموعه وزارت 
ام��ور خارجه و س��فارتخانه های ما توانس��ته اند با 
سازوکار هایی که در اختیار دارند برخی کمک های 
کشور های داوطلب را به داخل کشور ارسال کنند 
و ای��ن همکاری ها ادامه دارد تا انش��اء اهلل تا آنجا 
که مقدور اس��ت بتوانیم از آالم مردم س��یل زده و 

مصیبت زده بکاهیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: با توجه به 
بدعهدی، بدقول��ی و قلدرمآبی آمریکا، راه هرگونه 

مذاکره بسته است.
موس��وی در خصوص س��خنان اخی��ر برایان 
هوک نماین��ده ویژه آمریکا در ام��ور ایران درباره 

اعالم آمادگی آمریکا ب��رای مذاکره با ایران افزود: 
سؤال ما هم این است که کدام مذاکره؟

وی گف��ت: مگر ما ب��ا آمریکایی ها به مدت دو 
و نیم س��ال مذاکره نکردیم، مذاکراتی که بیش از 
۲۰۰ صفحه توافق انجام شد که آمریکایی ها بخش 
اصلی آن بودند، از طرفی مذاکراتی انجام ش��د که 
نتایج و جمع بندی آن بخش��ی از قطعنامه ۲۲۳۱ 

شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: با این 
س��ابقه و رویکردی ک��ه آمریکایی ها از آن صحبت 
می کنند، راه هرگونه مذاکره با توجه به بدعهدی، 

بدقولی و قلدرمآبی آنها بسته شده است.
موس��وی افزود: آمریکا وارد مذاکره ای شد که 
نتیجه آن به زعم دولت ترامپ مثبت نبود و تحلیل 
آن ها این است که در این مذاکرات سر آن ها کاله 
رفته اس��ت، اما براس��اس قوانین و مقررات حقوق 
بین المل��ل و نظام بین الملل ای��ن موضوع هیچگاه 
دلیل نمی شود که دولتی زیر تعهدات دولتی دیگر 
بزند، به دلیل اینکه مذاکرات خوب نبود و یا به نفع 
آن ها نبوده اس��ت. وی با بی��ان اینکه فکر می کنم 
صحبت های هوک بیش��تر به شوخی شبیه است، 
گف��ت: نه ایران درخواس��ت مذاکره آن ها را جدی 
می گیرد و خودش��ان می دانند که این درخواست 

آن ها جدی نیست.

س��خنگوی وزارت امورخارج��ه اف��زود: اگ��ر 
آمریکایی ه��ا اه��ل مذاکره و تواف��ق بودند، برجام 
بهترین مذاکره و توافقی بود که می توانس��ت همه 

کشور ها را به مقصد واحد برساند.
موس��وی درباره اعالم مواض��ع آمریکا و عدم 
تمدی��د برخی معافیت های نفتی افزود: آمریکا ۴۰ 
سال است که به تحریم و ما هم به مقاومت و دور 

زدن تحریم ها عادت کرده ایم.
وی گف��ت: م��ا انتظاری ج��ز ای��ن از آمریکا 
نداش��تیم، زمانی ه��م که ب��ا آمریکایی ها مذاکره 
می کردی��م، مذاکرات بر پایه ع��دم اعتماد و پیش 

بینی چنین شرایطی این مذاکرات جلو رفت.
س��خنگوی وزارت امور خارجه افزود: با تغییر 
دول��ت در آمری��کا و دولت جدی��د، ماهیت اصلی 
و واقع��ی آمریکا را نش��ان داد و ما ب��ه این جمع 
بندی رس��یدیم که با این دولت و کش��ور، نه تنها 
نمی شود مذاکره کرد بلکه حتی نمی شود در مورد 
کوچکتری��ن مباحث بین الملل��ی با آن ها صحبت 

کرد و در تعامل بود.
موس��وی با بیان اینکه خروج آمریکا از برجام 
با اهداف مختلفی انجام ش��د، گفت: یکی از اهداف 
آن ها این بود که منتظر بودند جمهوری اس��المی 
ایران واکنش احساس��ی و ی��ا غیرمترقبه ای انجام 
ده��د تا آن ها و جنگ طلبانی ک��ه فعاًل در آمریکا 
روی کار هستند به اهداف مدنظرشان برسند. وی 
اف��زود: در کنار جنگ طلبان و تندرو ها در آمریکا، 
رژی��م صهیونیس��تی که چیزی جز ناب��ودی ایران 

و تش��تت در مل��ت ایران و نیز برخی کش��ور های 
مرتج��ع منطقه که حضور ایران را به عنوان قدرت 
منطق��ه ای و جهانی و ب��ا نف��وذ برنمی تابند، قرار 

دارند.
موس��وی با بی��ان اینکه این رفتار باعث ش��د 
آمریکایی ها جری تر شده و گام به گام جلو بیایند، 
گف��ت: معافیت هایی که اخی��را برای خرید نفت از 
ای��ران لغو کرده اند در همین راس��تا اس��ت.، البته 
این اق��دام چیز جدیدی نیس��ت، زی��را تمام این 
تحریم های��ی ک��ه در حال حاضر مطرح اس��ت در 
روزی ک��ه ترام��پ و رژیم آمری��کا از برجام خارج 
ش��د عمال اعمال ش��د و برگش��ت و اینها با هدف 
تاثیرگذاری بر افکار عمومی در داخل کشور است، 
س��عی کردند این تحریم ها را به صورت مرحله ای 

اعالم کنند تا اثرات خاص خود را داشته باشد.
وی افزود: باید ببینیم که مشتریان نفت ما در 
دنیا چه برخ��وردی با این تصمیم آمریکا می کنند، 
همانگونه که تحریم ها غیرقانونی و یکجانبه آمریکا 
بوده و معافیت هایی که لغو کردند نیز در این راستا 
است ضمن اینکه ارزش حقوقی و بین المللی ندارد، 
امیدواریم مشتریان نفت ایران همانطور که برخی از 
آنها تاکنون در مقابل یکه تازی ها و قلدرمآبی آمریکا 
در کالم ایستادند، در عمل هم ایستادگی کنند چرا 
ک��ه هم منافع ما و آنها و به طور کلی منافع جهان 
در این است که باالخره یک جایی یکجانبه گرایی و 
قلدرمآبی آمریکا باید زیر سؤال برود، محکوم شود و 

جلوی آن گرفته شود.  صداوسیما 

موسوی: 
راه هرگونه مذاکره با آمریکایی ها بسته شده


