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واکنش موسوی به یک ادعا 
سخنگوی وزارت خارجه ایران با اعالم اینکه هیچ 
درخواستی برای مذاکره با آمریکا در کار نیست، گفت 
ک��ه هیچگونه مذاکره ای جز در بحث حج بین ایران و 

عربستان در جریان نیست.
س��ید عباس موسوی افزود: در مورد عربستان جز 
در مس��ائل و موضوع��ات مربوط به حج ک��ه با توافق 
از مسائل و روابط سیاس��ی دو کشور جدا شده است، 
هیچگون��ه مذاکره ای در هیچ ح��وزه دیگری بین دو 

کشور در جریان نیست. 
وی اف��زود: سیاس��ت اعالمی و اعمال��ی جمهوری 
اس��المی ایران در خصوص همس��ایگان کامال روشن و 
مبتنی بر احترام متقابل، حسن همجواری و همسایگی 
مس��المت آمی��ز توام با هم��کاری و گفت وگو اس��ت و 
تمام همس��ایگان ایران ک��ه واقع بینان��ه، واقعیت ها و 
تح��والت منطقه ای و جهان��ی را در نظر می گیرند، در 
اولویت روابط س��ازنده توام با احترام متقابل قرار دارند.  
س��خنگوی وزارت امور خارجه همچنی��ن اقدام دولت 
نیجریه درخصوص اجازه مالقات و معاینه تیم پزشکی از 
شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه و همسرش 

را مثبت ارزیابی و از آن استقبال کرد.  ایرنا 

 به چین برای واردات نفت 
از ایران معافیت نمی دهیم

یک مقام آمریکایی اعالم کرد که واشنگتن هرگز 
به چین برای واردات نفت از ایران معافیت از تحریم ها 

نخواهد داد.
پیش��تر چین هش��دار داده بود ک��ه تحریم های 
آمریکا بر خریداران نفت ایران باعث تش��دید آشفتگی 

در خاورمیانه خواهد شد.
همچنین وزارت خارجه چین روز دوش��نبه و در 
واکنش به تصمیم واشنگتن برای لغو معافیت واردات 
نفت ایران از سوی مشتریان، با انتشار بیانیه ای تأکید 
کرد: پکن همواره با اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا 

علیه ایران مخالفت کرده است.
چی��ن یکی از واردکنندگان اصل��ی و بزرگ نفت 
ایران به  شمار می رود و یکی از 8 کشوری است که از 
معافیت ه��ای آمریکا در خصوص واردات نفت از ایران 

بهره مند شده است.  صداوسیما 

 احضار کاردار سفارت آمریکا 
از سوی وزارت خارجه عراق

ائتالف فتح عراق که ریاست آن را هادی العامری 
برعهده دارد در واکنش به ادعاهای بی اساس سفارت 
آمریکا در بغ��داد علیه مقامات عال��ی رتبه جمهوری 
اس��المی ایران اعالم ک��رد: هرگونه توهین از س��وی 
هیأت ه��ای دیپلماتیک موجود در خ��اک عراق علیه 
هرکش��ور و ی��ا مرجعیت دین��ی که م��ردم عراق بی 
احترامی به آن را به هیچ وجه نمی پذیرند را به شدت 
محکوم می کنیم. این اقدام در تضاد با قواعد و قوانین 

دیپلماتیک است.
در این بیانیه آمده اس��ت: بی احترامی به یکی از 
مراجع عالی قدر دینی مورد احترام ملت عراق از طریق 
سایت رسمی سفارت آمریکا در عراق تجاوزی آشکار و 
غیرقابل قبول است. ائتالف فتح اعالم کرد: ما در وهله 
اول می خواهیم که س��فارت آمریکا این پس��ت توهین 
آمیز را حذف کند و از وزارت خارجه عراق می خواهیم 
که کاردار سفارت آمریکا در عراق را احضار و یادداشت 

اعتراضی شدید اللحنی تحویل وی دهد.
ائت��الف هادی العام��ری در ادامه اعالم کرد: ملت 
عراق در چارچوب قانونی و از طریق راه های سیاس��ی 
و دیپلماتیک به این اقدام توهین آمیز پاس��خ خواهد 

داد.  ایسنا 

گفت وگوی قاسمی در جمع دانشجویان 
در فرانسه 
س��فیر ایران در پاریس عنوان ک��رد: جهان چند 
صدایی و چند جانبه گرا در یک محیط متکی بر خرد 
جمعی می تواند ضامن صلح و امنیت در جهان باشد.

بهرام قاسمی در نشستی با دانشجویان کارشناسی 
ارش��د امنیت بین المللی موسس��ه مطالعات سیاس��ی 
پاری��س در جمع آنها عن��وان کرد: جهان چند صدایی 
و چن��د جانبه گرا در یک محیط متکی بر خرد جمعی 
می تواند ضامن صلح و امنیت در جهان باشد. ایرنا 

 افزایش حجم مبادالت تجاری ایران
 و اسلواکی 
حجم مبادالت تجاری جمهوری اس��المی ایران و 
اسلواکی در سال ۲۰۱8 در مقایسه با سال قبل بیش 
از دو برابر افزایش یافت و به میزان ۵8 میلیون و ۷۷۰ 

هزار یورو رسید.
در همین مدت میزان صادرات ایران به اس��لواکی 
ب��ا ۲۷۴ درصد افزایش به ۲8 میلیون و ۹۳ هزار یورو 
و می��زان واردات ایران از اس��لواکی هم با ۱۶۵ درصد 

افزایش به ۳۰ میلیون و ۶۷۷ هزار یورو بالغ شد.
بر همین اس��اس حجم کل مب��ادالت تجاری دو 
کشور در سال ۲۰۱8 نسبت به سال ۲۰۱۷ بیش از دو 
برابر افزایش یافته و در هر دو عرصه صادرات و واردات 

رشد قابل توجهی را نشان می دهد.  فارس

اخبار

آمریکا با سیاست ضدایرانی می خواهد با یک تیر دو نشان بزند
وزیر خارجه ترکیه اعالم کرد آمریکا از یک س��و، با پش��تیبانی از تل آویو به 
تنش ه��ا ضد ایران دامن زده اس��ت و از س��وی دیگر می خواه��د صادرات نفتی 

همدستانش را افزایش بدهد.
چاووش اوغلو در انتقاد از سیاست های ضدایرانی واشنگتن اعالم کرد آمریکا، 

از یک سو، با پشتیبانی از اسرائیل به تنش ها ضد ایران دامن زده است و از سوی 
دیگر می خواهد صادرات نفتی همدستان خود را افزایش بدهد.

او تاکید کرد وادار کردن ترکیه به توسل به جایگزین )ایران برای خرید نفت(، نگرشی 
تجاوزکارانه و تحقیرآمیز و در عین حال از نگاه سیاس��ی و اخالقی نادرست و غلط است. 
وزیر خارجه ترکیه گفت: آمریکا دس��ت به اقدامی یکجانبه زده اس��ت و از دیگر کشور ها 
می خواهد بهای چنین تصمیم )نادرس��تی( را بپردازند. وی تاکید کرد آمریکا با سیاستی 
که به تازگی در پیش گرفته می خواهد با یک تیر دو نشان بزند.  باشگاه خبرنگاران

معادله
واکنش متکی به شیوخ امارات 
وزیر خارجه پیشین کشورمان عنوان کرد: شیوخ امارات بدانند ورود به بازی 

خطرناک ترامپ علیه ایران، صادرات نفت شان را به صفر خواهد رساند.
منوچهر متکی با اش��اره به بیانیه کاخ س��فید در لغو معافیت های مربوط به 
خرید نفت ایران و استقبال عربستان سعودی و امارات از این بیانیه و اینکه این 

کشورها سعی می کنند نفت مورد نیاز را جبران کنند، در صفحه توئیترش نوشت: 
»پس از انقالب وقتی ش��یوخ امارات با تحری��ک و هدایت انگلیس علیه جزایر ایرانی 

دست به تبلیغات وسیعی زدند، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفت: اماراتی ها باید از دریای 
خون بگذرند.« وی افزود : امروز نیز ش��یوخ امارات بدانند ورود به بازی خطرناک ترامپ 

علیه ایران، صادرات نفت شان را به صفر خواهد رساند.
کاخ س��فید )دوشنبه( دوم اردیبهش��ت ماه با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که »دونالد 

ترامپ« تصمیم گرفته است معافیت های نفتی ایران را تمدید نکند.  فارس

درحاشیه 
 اظهار نظر پوتین درباره تصمیم اخیر دولت آمریکا 
رئیس جمهور روس��یه که به پکن سفر کرده، درباره تاثیر تصمیم اخیر دولت 

آمریکا علیه صنعت نفت ایران بر بازار جهانی نفت صحبت کرد.
والدیمیر پوتین گفت: س��خت اس��ت که بگوییم بع��د از تصمیم ترامپ در 
زمین��ه تحریم های )نفتی( علیه ایران، چه اتفاقی برای بازار جهانی نفت می افتد. 

همگان دارند تعهداتشان را به عنوان اعضای "اوپک پالس" انجام می دهند.
اش��اره پوتین به انجام تعهدات توسط اعضای اوپک پالس، اشاره به توافقی است 

ک��ه بین اعضای اوپک با برخی دیگر از کش��ورهای صادرکننده غیر عضو اوپک ش��امل 
روس��یه حاصل ش��د. رئیس جمهور روسیه در حالی به دش��واری پیش بینی بازار جهانی 
نفت بعد از تصمیم اخیر ضد ایرانی دولت آمریکا اش��اره کرده که پیش از این مقام ها و 
تحلیلگران بس��یاری از کش��ورها درباره باال رفتن بهای جهانی نفت در نتیجه این اقدام 

هشدار داده اند.  تسنیم

دیدگاه

س
فار

زارعی 
یکا را  وپا در فشار مضاعف به ایران، آمر ار

همراهی می کند
یک کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت:  اروپا هیچ گونه اقدام خاصی در راس��تای نظ�����رگاه
انجام تعهدات برجامی خود انجام نداده اس��ت بلکه در مس��یر 

افزایش فشار مضاعف بر ایران با آمریکا همراهی می کند.
اصغر زارع��ی در خصوص چرایی عدم واکنش جدی اروپا 

به سیاس��ت های تحریمی آمری��کا علیه ایران و تناقضی که در 
رفتار و عملکرد سیاس��ی آنها در این رابطه وجود دارد، اظهار 
داش��ت: اروپا و آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در بسیاری از 
مناطق جهان منافع زیادی را برای یکدیگر به صورت مشترک 
تعریف کردند و در دهه های اخیر کمتر ش��اهد تناقض منافع 
این دو در سیاست ها و راهبردهای کالن بودیم و این در حالی 
اس��ت که در برخی موارد به طور طبیعی دچار اختالف نظر و 

دیدگاه هستند.
وی گفت: در برخی موارد حتی شاهد تقسیم نقش پلیس 

خوب و بد میان این دو هس��تیم تا بتوانند منافع حداکثری و 
مشترک خود را از سیاست های جهانی داشته باشند.

زارع��ی افزود: در خصوص به رس��میت ش��ناختن برخی 
گروه ه��ای مقاوم��ت چون حزب اهلل لبنان، حش��د الش��عبی، 
حم��اس و موارد دیگ��ر به عن��وان گروه های تروریس��تی، ما 
ش��اهدیم که اروپا نه تنها واکنش خاص��ی در قبال آن ندارند 
بلک��ه همراهی ه��م کردند. به طور مش��خص انگلیس در این 

موضوع کاماًل همسویی داشت.
این کارش��ناس مس��ائل بین الملل تصریح کرد: تروریستی 

خواندن سپاه از سوی آمریکا اقدامی خطرناک به حساب می آید 
چرا که آمریکا بخشی از بدنه حاکمیت مستقل یک کشور را در 
لیس��ت گروه های تروریستی قرار داده و تالش می کند مقررات 
داخل��ی خود را ب��ه خارج از مرزهای خود تس��ری دهد. وی با 
اشاره به عدم واکنش مناسب اروپا نسبت به تحریم های آمریکا 
علیه ایران هم، بیان ک��رد: ما عماًل می بینیم که پس از خروج 
آمریکا از برجام، اروپا هیچ گونه اقدام خاصی را در راستای انجام 
تعهدات برجامی خود انجام نداده بلکه در مس��یر افزایش فشار 

مضاعف بر ایران با آمریکا همراهی می کند.  مهر 

آمری�کا اعالم کرده اس�ت ک�ه طرف هایی که با 
سپاه پاسداران انقالب اس�المی ایران همکاری 
می کنن�د به صورت خ�ودکار مش�مول  تحریم 
نمی ش�وند. این یعنی این که آمریکا حق تحریم 
اف�راد، ش�رکت ه�ا و دولت هایی را که با س�پاه 
همکاری می کنند خواهد داش�ت. آیا این حق، 

قانونی است؟
م��ن فکر می کن��م آمریکا حتماً ح��ق تعیین 
شرایط مناس��ب را برای آنهایی که می خواهند در 
آمری��کا  به تجارت بپردازن��د دارد؛ البته ایران هم 

چنین حقی دارد.
این تصمیم که دسترسی کسانی را که با سپاه 
پاس��داران به تجارت می پردازند به آمریکا مسدود 

کنند نیز مبنی بر همین حق بنیادی است.
علت اینکه گاهی این تصمیم، غیرآمریکایی ها 
را ناراح��ت می کن��د، ان��دازه و مقی��اس اقتص��اد 
آمریکاس��ت. این اندازه و مقیاس، کشورها و افراد 
را ب��ه این تصمیم س��وق می دهد ک��ه گزینه بهتر 
را انتخ��اب کنند. آنها بین ای��ران و آمریکا یکی را 
انتخاب می کنند و بس��یاری ممکن است بخواهند 
در درون آمری��کا به تج��ارت بپردازند. ولی این به 
این معنی نیست که آنها حق انتخاب ندارند یا حق 
نادیده گرفتن تحریم های آمریکا را ندارند ولی باید 

با  پیامدهای تصمیم خود روبرو شوند.
آیا ممکن اس�ت تروریس�تی خواندن س�پاه در 

دولت بعدی آمریکا هم تمدید شود؟
پاس��داران،  س��پاه  نامیده ش��دن  تروریس��ت 
همچنان برج��ای خود می ماند مگ��ر اینکه دولت 

جدی��د تصمیم ب��ه حذف نام س��پاه از فهرس��ت 
تروریستی بگیرد یا اینکه بر اساس قوانین آمریکا، 
س��پاه پاس��داران دیگر ش��رایط این نامگذاری را 
نداشته باشد. این بدان معناست که مسأله، چندان 
به انتخابات آتی رئیس جمهور مربوط نیس��ت بلکه 
به این مربوط است که آیا برای دولت بعدی هر که 
آن را در دس��ت گیرد  دلیل خوبی برای بازنگری 

این موضوع وجود داشته باشد.
از ماه مه ]بر اس�اس تحریم ه�ای آمریکا[ ایران 
قادر ب�ه صادرات نف�ت نخواهد بود. آی�ا این با 

برجام در منافات نیست؟
بل��ه در مناف��ات اس��ت، ولی در نوامبر س��ال 
۲۰۱8 میالدی، تصمیم به اِعمال دوباره تحریم ها 

گرفته شد.
آیا آمریکا به ش�خصه ق�ادر خواهد بود س�پاه 
را از جنب�ه بین المللی تروریس�تی بخواند؟ آیا 

مکانیسم حقوقی برای این اقدام وجود دارد؟
اعتبار تروریستی خواندن س��پاه، تنها محدود 
به داخل آمریکاس��ت. آنها از مکانیس��می که برای 
این اقدام وجود دارد، اس��تفاده کرده اند؛ اما سؤال 
مهم ت��ر این اس��ت که آی��ا مراج��ع صالحیت دار 
بین المللیی هس��تند که بتوانن��د باعث اعمال این 
تصمیم در کشورهای دیگر ش��وند؟ شاید شورای 
امنیت س��ازمان ملل بتوان��د تصمیم بگیرد چنین 

کاری بکند ولی خیلی بعید به نظر می رسد.

اگر ترامپ در انتخابات 2020 میالدی شکس�ت 
بخورد آیا رئیس جمهور جدید آمریکا برجام را 

»بدون تغییر« خواهد پذیرفت؟
در واقع این چیزی اس��ت که رئیس جمهوری 
بع��دی بای��د درب��اره آن تصمی��م بگی��رد. برخی 
کاندیداها چنین پیش��نهادی داده اند در حالی که 

پیشنهاد برخی دیگر محتاطانه تر بوده است.
مس��أله مهم تری که مطرح است این است که 
آیا برجام به همین ش��کل که هست ارزش خود را 
برای آمریکا و ایران حفظ خواهد کرد یا تغییراتی 

برای اِعم��ال، وجود دارد که ممکن اس��ت هر دو 
ط��رف با آن موافق باش��ند. نباید ب��ه تغییرات در 
برجام به چشم تابوشکنی نگاه کرد و آن را اشتباه 
تصور ک��رد. من مطمئنم که ش��اید ایران بخواهد 

تغییراتی در برجام ایجاد کند.
ایده آل این اس��ت که پس از انتخابات ۲۰۲۰، 
شرایط به گونه ای پیش برود که دیپلماسی واقعی، 
دوباره آغاز گردد و مس��ائل اساسی بین دو کشور 
)و کش��ورهای دیگر( را بت��وان از طریق گفت وگو 

حل کرد.

یک مقام سابق وزارت خارجه آمریکا: 

بعید است شورای امنیت سپاه را تروریستی بخواند

آمریکا  دولت  گ���و ادامــــه گفت و در 
سیاست فشار بر گروه هایی که از 
گروه های  با  مبارزه  طریق 
در  را  کشور  این  تروریستی، 
پیشبرد اهدافش در منطقه ناکام 
 ۱۹( دوشنبه  روز  گذاشته اند، 
فروردین( سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی را به فهرست سازمان های 
اضافه  خود  تروریستی  اصطالحاً 
خبرگزاری  رابطه  همین  در  کرد. 
ریچارد  با  گفت وگویی  در   فارس 
نفیو،  عضو سابق تیم مذاکره کننده 
و   5+۱ در  آمریکا  هسته ای 
در  تحریم،  هنر  کتاب  نویسنده 
پرسیده  مسائل  این  خصوص 
این گفت وگو  ادامه،  در  که  است 

را می خوانیم.

نمای نزدیک

د اتحادیه اروپا لغو تحریم ها را  هب����ر ا یکی ازمهمترین تعهدات خود ر
در برج��ام می دان��د و معتقد اس��ت ک��ه در ازای 
پایبن��دی ایران به تعه��دات هس��ته ای ، گام های 
مؤثری رابه رغم فشارهای ضدایرانی آمریکا، برای 
زنده نگه  داش��تن این تواف��ق و بهره مندی تهران 

ازمزایای اقتصادی لغو تحریم ها برداشته است.
این س��خنگو که طبق رویه های خبری اتحادیه 
اروپا خواست نامش فاش نشود، افزود: همان طور که 
در مقاطع مختلف تصریح کردیم اتحادیه اروپا تازمانی 
که ایران به اجرای کامل و مؤثر تعهدات هسته ای اش 

در برجام عمل کند به این توافق وفادار می ماند. 
این سخنگو درعین حال، تعهدات مربوط به لغو 
تحریم ه��ا در برجام را یک��ی از ابعاد مهم و کلیدی 
ای��ن توافق خواند و در این رابطه افزود: بخش��ی از 
تعهد اتحادیه اروپا در برجام حمایت دائم از فرانسه، 

آلم��ان و انگلیس به  عنوان س��هامداران اولیه ثبت 
و عملیاتی کردن اینس��تکس، سازوکار ویژه ای که 
برای تسهیل تجارت مشروع میان فعاالن اقتصادی 
با ایران راه اندازی ش��ده، می باشد. وی افزود: زمانی 
که این سازوکار عملیاتی شود، به صادرکنندگان و 
واردکنندگان اروپایی که به دنبال تجارت قانونی با 
ایران، مطابق با قوانین بین المللی، داخلی و قوانین 

اتحادیه اروپا هستند کمک می کند. 
این س��خنگوی بلند پایه اتحادیه اروپا تصریح 
کرد: اینس��تکس علیه آمریکا طراحی نش��ده اما با 
قوانین بین المللی و اتحادیه اروپا و اس��تانداردهای 
پول ش��ویی و مقابله با حمایت مالی از تروریس��م 

همسو است.

وی در ادامه به تش��ریح گام هایی که اتحادیه 
اروپا پس از خروج آمریکا از برجام برای حفظ این 
توافق برداش��ته ) قانون مسدودسازی ( اشاره کرد 
که به گفته وی، در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید و 

نسخه آن در سال ۲۰۱8 به روزرسانی شد. 
این سخنگو توضیح داد که قانون مسدودسازی 
تالش می کند تا از فعاالن اقتصادی اروپایی در برابر 
برخی تأثیرات فرامرزی ناش��ی از محدودیت های 
یک جانبه آمریکا حمایت کند.  وی یادآور ش��د که 
اتحادیه اروپا در اوت ۲۰۱8 هم نسخه به روز شده 
مج��وز وام خارجی بانک س��رمایه گذاری اروپا  را 

برای همکاری با ایران به تصویب رسانده است.
دونال��د ترامپ رئیس جمه��وری آمریکا 8 می 

۲۰۱8 ) ۱8 اردیبهش��ت ماه سال ۹۷ ( تحت تاثیر 
فش��ار البی صهیونیسم، خروج این کشور از برجام 
را اعالم کرد و چهاردهم آبان همان سال نیز دوره 
تازه تحریم های ضد ایرانی که عمدتاً صادرات نفت 
ایران، صنایع هوایی، کش��تیرانی و بانکی را شامل 
می شد به اجرا گذاشت. سایر کشورهای امضاکننده 
برجام یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه 
ضمن محکوم کردن خروج این کشور از این توافق 
چندجانبه بین الملل��ی، تأکید کردند که به برجام 
پایبن��د مانده و از تجارت شرکت هایش��ان با ایران 

حمایت می کنند.
در همی��ن پیوند، وزی��ران امور خارجه س��ه 
کش��ور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس بهمن  ماه 
گذش��ته از ثبت کانال وی��ژه پرداخت اروپا و ایران 
تحت عنوان »سازوکار حمایت از مبادالت تجاری 
ایران و اروپا  خبر دادند که در گام نخست، تجارت 

کااله��ای اساس��ی)مواد غذای��ی و دارو( را تحت 
پوشش قرار می دهد و به تدریج دامنه  آن گسترش 

خواهد یافت.
نورمن المونت رئیس اتاق بازرگانی انگلیس و 
ایران راه اندازی این س��ازوکار را گواهی دانست که 
اروپا به رغم فش��ارهای آمریکا در این زمینه موضع 

خود را حفظ کرده است. 
'جک اس��تراو' وزیر امور خارجه اسبق انگلیس 
هم گفت، این برای اولین بار است که طی سال های 
اخیر سه کش��ور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه 
تصمی��م گرفتند ک��ه موضع متفاوت��ی را در قبال 

آمریکا در حوزه سیاست خارجی اتخاذ کنند.
همچنین مایکل توکاس رئیس اتاق بازرگانی 
آلمان و ایران دراین باره تصریح کرد که شرکت های 
آلمانی از هم  اکنون برای استفاده از سازوکار مالی 

اروپا لحظه  شماری می کنند.  ایرنا 

سخنگوی اتحادیه اروپا: 
به تعهداتمان برای لغو تحریم ها پایبندیم

مصاحبه ظری��ف با ش��بکه آمریکایی  ت یپلم���ا فاکس نی��وز را بای��د اتمام حج��ت ب��ا د
مش��اوران جنگ طلب ترامپ دانس��ت. چرا که فاکس نیوز 

رسانه محبوب ترامپ و تیم جنگ طلب مشاور اوست.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران، بامداد روز سه ش��نبه ۳ اردیبهش��ت برای شرکت در 
نشست »روز بین المللی چندجانبه گرایی و دیپلماسی برای 
صلح« در مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک 

شد.
هفت��اد و س��ومین مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد 
در ۲۰ دس��امبر ۲۰۱8 قطعنام��ه ای را ک��ه جنب��ش عدم 
تعهد پیش��نهاد داده ب��ود، تصویب کرد تا به موجب آن ۲۴ 
آوریل)۴اردیبهش��ت( روز بین الملل��ی چندجانبه گرای��ی و 

دیپلماسی برای صلح نامیده شود.
ظریف در مس��یر پ��رواز به نیویورک، ط��ی مطلبی در 
صفح��ه ش��خصی اش در فضای مجازی نوش��ت: تش��دید 
تروریس��م اقتصادی علیه ایرانی ها نشان دهنده استیصال و 

ترس رژیم آمریکا و شرکای جرم منطقه ای آن است.
وزیر امور خارجه کشورمان در آمریکا، طی پست دیگری 
در صفحه ش��خصی خود با انتشار ویدئویی از سخنان مایک 
پمپئووزیر خارجه فعلی و رئیس س��ابق دستگاه جاسوسی 
آمریکا )س��یا(، که در آن ب��ه دروغ و فریبکاری و دزدی در 
س��مت ریاست س��یا اذعان می کند، نوشت: آقای پامپئو در 
وزارت امور خارجه هم به همین کار ادامه می دهی. ترامپ، 
کارزار انتخابات��ی تو علی��ه مداخالِت احمقان��ه ِی پرهزینه 

بود. دارودس��ته تبه��کار جنگ طلب و قصاب ه��ا، تیم بدنام 
ب��ی )بولتون، بیبی نتانیاهو، بن س��لمان و ب��ن زاید(، برای 
چیزی بس��یار فراتر از آنچه تو برای آن چانه می زنی، نقشه 

کشیده اند. این ویدئوی وایس را ببین.
فیل��م هالیوودی وایس در مورد دیک چینی معاون اول 
رژیم آمریکا در زمان جرج بوش پسر، ساخته ۲۰۱8 و نامزد 

8 اسکار است.
ظری��ف در یک��ی از برنامه های��ش در آمری��کا در روز 
چهارش��نبه ۴ اردیبهشت در نشست انجمن جامعه آسیا در 
نیویورک با اش��اره به اقتدار  و حاکمیت جمهوری اسالمی 
ایران بر یک��ی از اس��تراتژیک ترین آبراهه های جهان یعنی 
تنگه هرمز، به آمریکایی ها گوشزد کرد که برای عبور از این 

تنگه باید از سپاه پاسداران انقالب اسالمی اجازه بگیرند.
وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان همچنین در نشس��ت 
عالی رتبه مجمع عمومی ملل متحد برای بزرگداشت و ارتقا 
روز بین المللی چندجانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح در 
روز چهارش��نبه ۴ اردیبهشت در نیویورک گفت: برای دفاع 
از چندجانب��ه گرایی، الزم اس��ت مانع دس��تیابی آمریکا به 
منافع مورد تصورش از اقدامات غیرقانونی آن کش��ور شد و 
با قوت تمام هرگونه فش��اری را که به دیگران وارد می آورد 
تا حقوق بین الملل و قطعنامه های ش��ورای امنیت را نقض 

کنند، رد کرد.
یکی دیگ��ر از برنامه های ظریف در س��فر ب��ه آمریکا، 
مصاحبه با شبکه فاکس نیوز بود. شبکه ای که به نوعی رسانه 

نومحافظه کاران جنگ طلب آمریکایی است.  میزان 

در مصاحبه با فاکس نیوز مطرح شد: 
اتمام حجت ظریف با جنگ طلبان آمریکایی

نش��ریه فارین پالیس��ی در گزارش��ی  رس�انه تحلیلی با تاکید ب��ر اینکه تحریم های ب�ازي 
جدی��د دولت ترامپ علی��ه ایران در بلند م��دت به آمریکا 
آسیب می زند، نوش��ت: انتظارها این است که ایران سختی 
ای��ن تحریم ها را تحم��ل کند تا اینکه در برابر آن تس��لیم 

شود.
نش��ریه فارین پالیس��ی در ادامه گزارش خود نوش��ت: 
مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا در هفته ای که گذشت 
اعالم کرد که واش��نگتن معافیت های نفتی ایران را تمدید 
نخواهد کرد که گامی دیگر برای افزایش فش��ار اقتصادی بر 
تهران به ش��مار می آید. هدف از ای��ن تصمیم جدید که از 
ابتدای مه اجرایی می ش��ود، این است که چین، ترکیه، کره 
جنوب��ی، هند و ژاپن خرید نف��ت از ایران را متوقف کنند و 
ایران یکی از اصلی ترین منابع درآمد خود را از دست دهد.

این اق��دام در کوت��اه م��دت تأثیرگذار خواه��د بود و 
صادرات نفت ای��ران را کاهش خواهد داد. خریداران بزرگ 
در این چند کشور که هنوز از ایران نفت خریداری می کنند 
ب��ا بی میل��ی واردات نفت خود از ای��ران را کاهش خواهند 
داد. هرچند بعید است که به دلیل نبود جایگزین کافی، در 
دسترس و مناسب خرید آنها به صفر برسد اما آنها احتماالً 
از یک خودکش��ی مالی از طریق زیر پا گذاشتن تحریم های 

آمریکا دوری خواهند کرد.
ب��ه  طور قط��ع دونالد ترام��پ، رئیس جمه��ور آمریکا 
پیروزی را فریاد خواهد زد. وی درست می گوید که آمریکا، 
در ح��ال حاضر می تواند از نظ��ام مالی جهان به عنوان یک 

سالح اس��تفاده کند. واش��نگتن می تواند از تحریم ها برای 
ب��ه زان��و درآوردن اقتصادها در دنیا بهره بب��رد و آنها را به 
مأموران )مجازات( ناخوش��ایند سیاست امنیت ملی آمریکا 

تبدیل کند.
تهران نیز در جوش و خروش تالفی اس��ت و تهدید به 
انج��ام آن می کند. ایران بیش از ه��ر زمان دیگری احتماالً 
ب��ه خروج از توافق هس��ته ای ۲۰۱۵ نزدیک ش��ده اس��ت. 
اروپایی ه��ا و دیگر حامیان این توافق خش��مگین هس��تند. 
تمایل ناچیز آنها برای همکاری با آمریکا در مسائل امنیتی 

در حال کمتر شدن است.
دول��ت ترام��پ در نهایت با س��خت تر ک��ردن وضعیت 
اقتصادی به دنبال منزوی کردن ایران است و می خواهد فشار 
کافی برای تحریک یک تغییر نظام را ایجاد کند. کاخ سفید 
می خواهد تعهداتی را به زور از ایران مطالبه کند تا این کشور 
از توسعه موش��ک ها، حمایت از گروه هایی که واشنگتن آنها 
را تروریس��تی می خواند و به عالوه سیاست های منطقه ای اش 
دس��ت بردارد و برنامه هسته ای تهران را نیز محدود کند اما 
بسیار بعید به نظر می رسد که رویکرد دولت ترامپ مبنی بر 

اعمال فشار حداکثری این نتایج را در پی داشته باشد.
تنها نتیجه ای که استراتژی جدید کاخ سفید، آن هم به 
صورت موقت به همراه خواهد داش��ت کاهش صادرات نفت 
ایران اس��ت. این پیروزی پوچ به قیمت بس��یار گزافی تمام 
خواهد ش��د. ممکن است ابتدا مش��تریان بزرگ نفت ایران 
ای��ن واردات خود را کاهش دهند اما صادرات نفت ایران به 

تدریج افزایش خواهد یافت.  ایسنا 

رسانه فارین پالیسی:
ایران تسلیم تحریم نخواهد شد


