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 تایید سفارت لبنان در ایران 
از "بازگشت زاکا" به بیروت 
یک مقام مس��ئول در س��فارت لبنان در تهران با 
اع��ام خبر آزادی نزار زاکا اظهار کرد: نزار زاکا بعد از 
گذراندن مراحل قضائی آزاد ش��د و دیروز تهران را به 

مقصد بیروت ترک کرد .
پیش از این برخی منابع لبنانی به نقل از میش��ل 
عون، رئیس جمهور لبنان ادعا کرده بودند که از زمان 
بازداش��ت نزار زاکا در ته��ران پیام هایی دریافت کرده 

است و با خانواده او دیدار کرده است.
میش��ل عون اعام کرده اس��ت: مذاکراتی که در 
این راستا برگزار شد، تشخیصم این بود که مساله زاکا 
نباید طوالنی شود بنابراین خودم اقدام کردم. نزار زاکا 
قبل از اینکه آمریکایی باشد لبنانی است و نباید آن را 

تنها رها کرد.  ایسنا 

دیدار ظریف با معاون دبیرکل سازمان ملل 
محمدج��واد ظریف وزیر امور خارجه ایران و خانم 
آرمیدا آلیس چابانا، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد 
در امور اس��کاپ، در این دی��دار در خصوص مهمترین 
موضوعات و تحوالت فی مابین و موضوعات منطقه ای و 
بین المللی مرتبط گفتگو و تبادل نظر کردند. اسکاپ 
کمیسیون اقتصادی اجتماعی یونسکو در منطقه آسیا و 
اقیانوسیه است که شورای اقتصادی اجتماعی سازمان 
ملل آن را در سال ۱۹۷۴ تأسیس کرده و یکی از پنج 

کمیسیون منطقه ای سازمان ملل است.  مهر 

رایزنی مقامات ایران و روسیه 
دس��تیار ارش��د وزیر خارجه ای��ران در امور ویژه 
سیاسی در ادامه رایزنی هایش در مسکو با معاون وزیر 
خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور روس��یه در امور 

خاورمیانه دیدار کرد و به گفت وگو نشست.
علی اصغر خاجی نیز با س��رگئی ورش��نین معاون 
وزیر خارجه و الکساندر الورنتیف نماینده ویژه رئیس 
جمهور روس��یه در امور س��وریه دیدار ک��رده بود. در 
ای��ن دیدار طرفین ضمن اب��راز پایبندی به حاکمیت، 
تمامیت ارضی و اس��تقال س��وریه و با تاکید بر حل 
و فص��ل بحران س��وریه از طری��ق گفت وگو و راه حل 
سیاسی، بر ضرورت مبارزه با تروریسم تا نابودی کامل 
این پدیده ش��وم و نقش محوری چارچوب آستانه در 
حل و فصل سیاس��ی بحران س��وریه همچون گذشته 
تاکید کردند. خاجی س��فیر پیش��ین ای��ران در پکن 
فروردین ماه به عنوان معاون امور مجلس و ایرانیان به 

این سمت منصوب شد.. ایرنا 

اخبار

 آمریکا در حال بررسی تحریم 
نهاد متناظر اینستکس است
ش��بکه خبری بلومبرگ در گزارش��ی مدعی شد 
دول��ت ترامپ برای تصمیم گیری در مورد تحریم نهاد 
مالی موس��وم به ساز و کار تأمین مالی و تجارت ایران 

و اروپا را آغاز کرده است.
یک مقام ارش��د دولت ترامپ که نخواسته نامش 
فاش شود، به خبرنگار بلومبرگ گفته است کاخ سفید 
قص��د دارد این نهاد مالی را که ای��ران به عنوان نهاد 
مالی متناظر با اینستکس راه اندازی کرده است، هدف 

تحریم های آتی خود قرار دهد.
ب��ه گفته این مق��ام آمریکایی، س��از و کار تأمین 
مالی و تجارت ایران و اروپا  زیرمجموعه بانک مرکزی 
ایران اس��ت و بان��ک مرکزی ایران نی��ز تحت تحریم 
آمریکاس��ت؛ به همین جهت دولت ترامپ تحریم این 

نهاد مالی را در دست بررسی دارد.
س��از و کار تأمین مالی و تجارت ایران و اروپا در 
اواخر اس��فند ماه ۱3۹۷ به عنوان نه��اد مالی متناظر 

اینستکس رسماً راه اندازی شد.
بلومب��رگ پی��ش از این در گزارش��ی فاش کرده 
ب��ود که وزارت خزان��ه داری آمریکا با ارس��ال نامه ای 
به مقامات اروپایی در مورد اینس��تکس هش��دار داده 

است.
بر اس��اس گزارش بلومبرگ، در نامه ای که در روز 
هفتم می )۱۷ اردیبهش��ت( با امضای سیگال مندلکر 
مع��اون وزارت خزان��ه داری آمریکا در ام��ور اطاعات 
مال��ی  و مب��ارزه با تروریس��م برای مقام��ات اروپایی 
ارس��ال شده و نس��خه ای از آن نیز به دست بلومبرگ 
رسیده، به مقامات اروپایی هشدار داده شده است که 
س��از و کار مال��ی اتحادیه اروپا برای تج��ارت با ایران 
)اینس��تکس( و همه اش��خاصی که به نوعی با آن در 
ارتباطن��د، در صورت عملیاتی ش��دن این کانال مالی 
ب��ا خطر محرومیت از دسترس��ی به نظام مالی آمریکا 

مواجه خواهند شد.
اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری میادی )اواسط 
بهمن ماه( اقدام به راه اندازی یک س��از و کار مالی به 
نام اینس��تکس جهت تسهیل مبادالت تجاری با ایران 
کرد اما با گذشت بیش از چهار ماه از راه اندازی رسمی 
اینستکس، این ساز و کار مالی هنوز به لحاظ عملیاتی 

فعال نشده است.  فارس

از نگاه دیگران 

باید  با ایران به توافق هسته ای جدید دست یابیم  
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا بامداد سه ش��نبه اعام کرد که تنها راه حل 

پایان بحران با ایران دستیابی به توافق هسته ای جدید با تهران است.
مورگان اورتگاس در ادامه گفت که تهدیدات اخیر ایران درباره عدم پایبندی 

به تعهدات خود در توافق هسته ای، گامی بزرگ در مسیری اشتباه است.
وی همچنین هش��دار داد که واش��نگتن هر شرکتی که چه در بخش نفتی و 

چ��ه در دیگر بخش ها از فعالیت های ایران حمای��ت مالی کند، مجازات خواهد کرد. 
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا از اقدام شرکت ها وبانک های اروپایی که به تحریم های 

ایران پایبند ماندند قدردانی کرد.
ش��ورای عالی امنیت ملی ایران ۱۸ اردیبهش��ت ماه در بیانیه ای اعام کرد قصد دارد 
در راس��تای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران، و در اعمال حقوق خود مندرج در 
بندهای ۲۶ و 3۶ برجام« برخی اقدامات خود ذیل برجام را متوقف کند.  صداوسیما 

درحاشیه 
برخورد آمریکا با ایران غیرقابل قبول است

وزیر امور خارجه روس��یه گفت: برخورد آمریکا با ای��ران، به منزله وادار کردن 
کشورهای جهان به عدم اجرای قطعنامه شورای امنیت در حمایت از توافق هسته ای 

است و اکنون دورنمای حفظ برجام به اقدام کشورهای اروپایی بستگی دارد.
سرگئی الوروف اقدامات آمریکا در برخورد با ایران را محکوم کرده و یادآور شد، 

در این رابطه آنچه مشخص است، تاش برای وادار کردن کشورهای جهان برای عدم 
اجرای قطعنامه ش��ورای امنیت س��ازمان ملل در حمایت از برنامه جامع اقدام مشترک 

)برجام(، در جهت منافع طرفی است که از این توافقنامه بین المللی خارج شده است.
وی یادآور ش��د تحریم های یکجانبه و جنگ تجاری آمریکا علیه س��ایر کش��ورها، 
روشی برای رقابت ناعادالنه اقتصادی است. به عقیده وی، در شرایط کنونی در رابطه با 
دورنمای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( درباره برنامه هسته ای ایران، بسیاری 

از مسائل به اقدامات کشورهای اروپایی بستگی خواهد داشت.  فارس

دیپلمات
تالش می کنیم بدون آمریکا به تعهدات خود عمل کنیم

وزی��ر امور خارج��ه آلمان با مثبت برآورد کردن س��فر ب��ه منطقه بار دیگر 
ابراز امیدواری کرد که اینس��تکس در هفته های آینده اجرایی ش��ود و گفت که 
طرف ه��ای اروپایی هر آنچه بتوانند انجام می دهن��د تا بدون آمریکا به تعهدات 

خود به توافق هسته ای عمل کنند.
هایک��و م��اس گفت: من می توانم تصویر روش��نی را از مذاک��رات نه فقط در 

ای��ران بلکه در تمامی منطقه یعنی اردن، امارات متحده عربی و بغداد ترس��یم کنم. 
هی��چ کدام از طرفها نمی خواهند که درگیری ها و تش��دید تنش های موجود در منطقه 
به جنگ منتهی ش��ود. اگر همه و آمریکا بخواهند، باید گفت وگو کرد و زمان دیپلماسی 
اس��ت. این اولین قدم بود. به اس��تکهلم م��ی روم و آنجا با همت��ای ژاپنی خود ماقات 
می کنم. چهارشنبه هم با آمریکایی ها صحبت خواهم کرد. ما با هم گفت وگو می کنیم و 

می کوشیم که تنش را کاهش دهیم.  تسنیم
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اقدام��ات بی ثم��ر آمریکا در  قالب اهرم فشار و تحریم و از پرونـــــده
یک س��و ادعای مذاک��ره ای خیالی ب��ا جمهوری 
اس��امی ایران در حال��ی این روزها ب��رای دونالد 
ترامپ کاس��ب کار که تا پی��ش از رئیس جمهور 
شدنش هیچ سبقه سیاس��ی، حزبی و دیپلماتیک 
در کارنامه فعالیت کاری اش وجود ندارد، به عنوان 
یک بازی برای رس��یدن به هدف واقعی که همان 
براندازی به شیوه های آمریکایی است تبدیل شده 
که ناظران سیاسی بر این باورند؛ تجربیات تمدنی، 
مبانی دینی و مذهبی و اس��تدالل های عقلی ایران 
ثابت نموده است که مرحله فعلی نیز مرحله گذار 
ب��وده و پ��س از عب��ور از این مرحله س��ر افرازی، 
س��ربلندی و پیش��رفت ش��امل حال ملت و نظام 

جمهوری اسامی ایران خواهد شد.
س��ناریوی مغرضانه آمریکا ب��رای ملت ایران 
از ابت��دای انقاب تاکنون به ش��یوه های مختلف و 
در پازل های گوناگون اجرا ش��ده اس��ت، البته این 
سناریو و واقعیت خبیث دولتمردان آمریکایی بعد 
از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور این 
کشور کمی شکل تهاجمی تر و با دشمنی آشکارتر 

در برابر جمهوری اسامی ایران رخ نمایی کرد.
خ��روج از برج��ام، ایجاد ش��روط دوازده گانه 
ب��رای مذاکراتی جدید به منظور رس��یدن به یک 
توافق هس��ته ای جدید، افزایش تهدیدهای نظامی 
و دوب��اره ب��از پس گی��ری ش��روط دوازده گانه و 
اع��ام اینکه آمریکا حاضر اس��ت بدون هیچ پیش 
ش��رطی با جمهوری اس��امی ای��ران در باالترین 
سطح در خصوص موضوعات مورد اختاف و توافق 
هسته ای جدید مذاکره نماید، و البته در کنار همه 
این ها اعم��ال تحریم های ظالمانه که بخش نفت و 

پتروش��یمی را هدف قرار داده  و در کل هدف قرار 
دادن اساس اقتصاد ایران از جمله بازی هایی است 
که رژیم سیاس��ی آمریکا به منظور تاثیرگذاری بر 
قدرت محاس��باتی بر مراکز تصمیم ساز و تصمیم 
گیر ایران و شرطی نمودن اقتصاد کشور و مهندسی 
نم��ودن افکار عمومی ملت ایران انجام داده اس��ت 
و بعید نخواه��د بود این بازی ها برای رس��یدن به 

اهداف پلید این کشور تداوم داشته باشد.
آنها حتی در تاش��ند تا نگذارند کش��ورهای 
باق��ی مانده در برجام از جمله انگلیس و فرانس��ه 
و آلمان کاننال مالی اینس��تکس را اجرایی کنن و 
البته س��ه کشور اروپایی مذکور به خوبی در زمین 
آمریکا و همسو با اهداف مغرضانه کاخ سفید ایفای 

نقش می کنند. 
چن��د روز پیش که دفتر کنت��رل دارایی های 
خارج��ی وزارت خزان��ه داری آمری��کا در بیانیه ای 
وضع تحریم های ظالمانه جدید علیه ایران را اعام 
کرد و طبق این بیانیه ، ش��رکت صنایع پتروشیمی 
خلی��ج فارس و همچنین 3۹ ش��رکت وابس��ته به 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس تحریم ش��ده اند؛ 
سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اس��امی ای��ران در واکنش به اقدام تازه 
آمریکا، آن را به شدت محکوم کرد و آن را مصداق 
تروریسم اقتصادی و در ادامه خصومت های مستمر 

کاخ سفید علیه ملت ایران دانست.
موس��وی افزود: تنها یک هفته صبر نیاز بود تا 
پوچ بودن ادعای رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره 
با ایران ثابت شود. سیاست فشار حداکثری آمریکا 
یک سیاست شکست خورده است که بارها توسط 
رؤسای جمهور پیشین آن کشور امتحان شده بود. 
این مس��یری اشتباه است و دولت آمریکا می تواند 
مطمئن باشد که به هیچ یک از اهداف تعیین شده 

برای این سیاست نخواهد رسید.
وی ادعاه��ای برخی مقام��ات آمریکایی برای 

مذاکره ب��ا ایران را فریبکاران��ه، غیرواقعی و صرفاً 
برای جلب توجه افکار عمومی دانست و افزود: این 
اقدام ایاالت متحده مغایر با اصول و قواعد اساسی 
روابط و حقوق بین الملل و نیز تعهدات بین المللی 
این رژیم بوده و موجبات مسئولیت بین المللی آن 

را فراهم خواهد آورد.
ناظ��ران سیاس��ی بر ای��ن باوررن��د؛ اظهارات 
مختل��ف پامپئو درب��اره ایران کام��ًا غیرصادقانه 
است. واقعیت این است که آمریکا مانند یک کشور 
عادی رفتار نمی کند و با به راه انداختن جنگ های 
مختلف سعی داشته است تا به یک قدرت جهانی 
تبدیل ش��ود و قدرت و هژمونی خود را در س��طح 

جهان گسترش دهد.
ای��ران نمی تواند با مقام هایی مذاکره کند که با 
حسن نیت مذاکره نمی کنند و این مسئله دقیقاً در 
مورد دولت ترامپ صادق است. نکته دیگر این است 
که ترامپ، پامپئو و بولتون برای حفظ منافع تل آویو 

تاش می کنند و نگران صلح بین المللی نیستند.
حمات آمریکا علیه ایران، بازتاب دهنده تاریخ 

این کشور است. 
یک��ی از عوام��ل مهمی که ایران مایه خش��م 
و نگرانی آمریکا ش��ده این اس��ت که ایران س��الها 
قب��ل آمریکا را بیرون کرده و کنترل منابع طبیعی 
خودش را به دس��ت گرفته و مان��ع از فعالیت های 
جاسوسی آمریکا و مداخله در امور داخلی اش شده 

است.

 اقدامات آمریکا 
برای رسیدن به اهداف مغرضانه ضد ایرانی 

س��ید رضا صدرالحسینی کارش��ناس مسائل 
سیاس��ت خارجی درخصوص اهداف سیاست های 
مغرضانه آمریکا در قبال ایران گفت:  با نگاه دقیقی 
به اقدامات اخیر آمریکا در مقابل جمهوری اسامی 
ایران که به نظر می رس��د بهتری��ن لفظ برای این 

اقدامات بازی بی ثمر وی می باش��د؛ این اس��ت که 
با س��ردرگم کردن مراکز تصمیم س��ازی و تصمیم 
گیری جمهوری اس��امی ایران خطای محاسباتی 
بزرگی در قوه عاقله ایران ایجاد ش��ود تا بر اساس 
آن بتواند به هدف واقعی خویش که همان براندازی 

به شیوه های آمریکایی است نائل آید. 
وی افزود: در توضیح ای��ن موضوع باید گفت 
بازی ه��ای اخیر آمریکا که تعدادی از آنان ش��امل 
خ��روج از برجام، ایجاد ش��روط دوازده گانه برای 
مذاکراتی جدید به منظور رس��یدن به یک توافق 
هس��ته ای جدی��د، افزایش تهدیده��ای نظامی به 
همراه تبلیغات گسترده در مورد حرکت ناو آبراهم 
لینکل��ن و اعزام هواپیماهای س��ی 5۲ و اف 35به 
همراه انتشار گسترده عکس هایی از ناو هواپیما بر 
و ناوگروه های پیرامون آن و باز نشر تصاویر متعدد 
از اقدامات تجاوزکارانه سربازان آمریکایی درعراق 
و افغانس��تان، باز پس گیری شروط دوازده گانه و 
اع��ام اینکه آمریکا حاضر اس��ت بدون هیچ پیش 
ش��رطی با جمهوری اس��امی ای��ران در باالترین 
س��طح در خص��وص موضوعات م��ورد اختاف و 
توافق هسته ای جدید مذاکره نماید، فشار مضاعف 
به طرف ه��ای اقتصادی ایران ب��ه منظور افزایش 
فش��ار اقتصادی بین المللی به مل��ت ایران، اظهار 
خارج بودن تولیدات پتروش��یمی ایران از محدوده 
تحریم ه��ا و تغییر موض��ع در کمتر از یک هفته و 
بیان اینکه مواد تولیدی پتروش��یمی ایران شامل 
تحریم ه��ا خواهد ش��د و باالخره چن��گ و دندان 
نشان دادن به کش��ورهایی که مایل هستند نقش 
میانجی را بین ایران و آمریکا بازی نموده و از قضا 
واسطه خود کش��ور آمریکا می باشند از جمله این 
بازی هایی است که رژیم سیاسی آمریکا به منظور 
تاثیرگذاری بر قدرت محاس��باتی بر مراکز تصمیم 
س��از و تصمیم گیر ایران و شرطی نمودن اقتصاد 
کشور و مهندسی نمودن افکار عمومی ملت ایران 

انجام داده اس��ت و بعید نخواه��د بود این بازی ها 
برای رس��یدن به اه��داف پلید این کش��ور تداوم 

داشته باشد. 
این اس��تاد دانشگاه اظهارداشت: بر این اساس 
راهب��رد اباغ��ی از جانب مقام معظ��م رهبری بر 
مبن��ای "نه مذاکره و نه جن��گ" و تقویت اقنصاد 
درون زا و گام نهادن بر نقش��ه اقتصاد مقاومتی و 
افزایش آگاهی و بصیرت اقش��ار مختلف جامعه و 
تاش شبانه روزی دولتمردان و کارگزاران نظام در 
حوزه اجتماعی و اقتصادی مهمترین راه برون رفت 
از این ش��رایط فعلی است که آمریکا و همپیمانان 

بین المللی آن برای ملت ایران ایچاد نموده اند. 
صدرالحس��ینی خاطرنش��ان ک��رد: تجربیات 
تمدن��ی، مبان��ی دینی و مذهبی و اس��تدالل های 
عقلی ایران ثابت نموده اس��ت که مرحله فعلی نیز 
مرحله گذار بوده مطمئنا پس از عبور از این مرحله 
س��ر افرازی سربلندی پیشرفت و عزت شامل حال 
ملت و نظام جمهوری اسامی ایران خواهد شد که 
یک نمونه اصلی آن مقاومت در هش��ت سال دفاع 

مقدس این ملت محسوب می شود. 

پازل های آمریکایی برای تسلیم مقاومت ایرانی 


