
 صادرات کاالهای بشردوستانه به ایران 
ی��ک مقام وزارت خارجه کره جنوبی اعالم کرد که 
انتظار داریم صادرات کاالهای بشردوستانه به ایران 

تا حدود یک ماه دیگر آغاز شود.
فروش محصوالت درمانی، تجهیزات پزشکی شامل 
تحریمهای آمریکا نیس��تند اما بانکها و ش��رکتهای 
خارج��ی به دلی��ل ت��رس از ترکش��های تحریمی 
واش��نگتن از انجام تعامالت تجاری و تراکنش��های 

مالی با ایران خودداری می کنند. 
ای��ن مق��ام وزارت خارجه ک��ره جنوب��ی گفته؛ ما 
چگونگی انجام تج��ارت بشردوس��تانه و روندهای 
مربوط��ه و همچنین ملزومات آن را برای ش��رکتها 
و بانکها و.. توضیح خواهیم داد تا درک بیشتری از 
سیستم داشته باشند تا آنجا که آنها بتوانند هرچه 

سریعتر این تعامل تجاری را از سربگیرند.
وی در ادام��ه اف��زود: ما انتظار داری��م که یک ماه 
آین��ده عملیات صادرات این نوع کاالها آغاز ش��ود.

 باشگاه خبرنگاران 

گفت وگوی پمپئو با وزرای خارجه قطر، 
کویت درباره ایران

وزیر امور خارجه آمریکا از گفت وگوی خود با وزرای 
خارج��ه قطر، ام��ارات و کویت درب��اره موضوعات 

مختلف از جمله ایران خبر داد.
مایک پمپئو در صفحه توییترش در این باره نوشت: 
گفت وگ��وی خوبی با عبدالرحمان الثانی، وزیر امور 
خارج��ه قطر داش��تم. از او برای حمای��ت قطر در 
کمک به ما ب��رای بازگرداندن آمریکایی ها به خانه 

در جریان ]شیوع[ کووید-۱۹ تشکر کردم.
پمپئ��و همچنی��ن در ادام��ه اظهار ک��رد که آن ها 
درباره مس��ائل منطقه به ویژه آن چه آن را مقابله با 
اقدامات ثب��ات زدای ایران از جمله در عراق خواند، 
گفت وگو کرده اند. وزیرامورخارجه آمریکا همچنین 
با همتای��ان خود از امارات متح��ده عربی و کویت 
نیز درباره مس��ایل مختلف از جمله ایران به صورت 

تلفنی گفت وگو کرد. ایسنا

اخبار

اینستکس هیچ کمکی به ایران نمی کند
یک کارش��ناس بین الملل ب��ا بیان اینک��ه فعاالن 
اقتص��ادی راه خ��ود را در ب��ازار یافته ان��د، گفت: 

اینستکس هیچ کمکی به ایران نمی کند.
عط��ا بهرام��ی در زمینه اقدام اروپایی ه��ا در انجام 
اولی��ن تراکنش مالی با ایران توس��ط اینس��تکس، 
اظهار داش��ت: حج��م مبادالتی که در اینس��تکس 
انجام می ش��ود، در قیاس ب��ا کارهایی که در حال 
حاض��ر و تحت تحریم با کش��ورهای اروپایی انجام 

می دهیم، مبلغ قابل توجهی نیست.
وی ادامه داد: ما لنگ این ارقام نبوده و در دوره ای 
ک��ه تحریم هس��تیم، با هم��ه دنیا مش��غول انجام 
صادرات و واردات هس��تیم. هر چند در این دوران 
با سختی هایی روبرو هستیم؛ ولی با پیچیدگی هایی 

توانسته ایم ال. سی باز کنیم.
کارشناس اقتصاد بین الملل با اشاره به اینکه فعاالن 
اقتصادی راه خود را در بازار یافته اند، گفت: فعاالن 
اقتصادی ب��رای انجام کارهای خود توانس��ته اند با 
بهره گیری از راه هایی از قبیل تهاتر، به تجارت خود 
ادامه داده و از همین رو باید بگویم که اینس��تکس 

هیچ کمکی به ما نمی کند.
بهرام��ی اف��زود: اینس��تکس نیازه��ای م��ا را در 
مسیرهایی کانالیزه می کند که می تواند برای کشور 
مش��کالتی را ایجاد کند. اگر ما روش هایی را که در 
حال حاضر انجام می دهیم رها کرده و امور خود را 
ذیل اینس��تکس ببریم، خود ای��ن موضوع می تواند 
گلوگاه فش��اری علیه ما باشد. از همین جهت باید 
بگوی��م که تراکنش مالی اروپاییان با ایران در قالب 

اینستکس هیچ گونه اهمیتی ندارد.
وی در م��ورد نگرانی ها در م��ورد تقاضای ایران از 
صندوق بین الملل��ی پول برای اخذ وام عنوان کرد: 
ای��ن نگران��ی به جایی اس��ت که برخی نس��بت به 
تقاضای وام از دارند، چرا که هیچ گاه نش��ده اس��ت 
که صندوق بین المللی پول به کش��وری وام دهد و 

این کار به صورت مشروط نباشد.
بهرام��ی تصریح کرد: آزادس��ازی بازاره��ای مالی، 
کاه��ش وظایف اجتماعی دولت، ح��ذف یارانه ها و 
خصوصی س��ازی از جمله ش��روط IMF بوده که 
ازجمله سیاست های انقباضی شدید است و در این 
دوره که ما مش��کل تقاضای مؤثر داریم، عکس نیاز 
ما عمل خواهد کرد. این تجربه را ما در دهه ۷۰ نیز 
تکرار کردیم و با مشکالتی در همان مقطع برخورد 

کردیم. مهر 

از نگاه دیگران 

عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر آمادگی کمک به ایران 
در بح��ران کرونا را با ه��دف تحت تاثیر ق��رار دادن افکار 
عمومی دنیا خواند وگفت: آمریکایی ها برای اثبات حس��ن 

نیت خود پول های بلوکه شده ایران را آزاد کنند.
ش��هروز برزگرادعای اخیر وزرات خزانه داری آمریکا مبنی 
بر معافیت کمک های بشردوس��تانه ب��ه ایران از تحریم ها 
را دروغی ب��زرگ خواند و افزود: آمری��کا در حالی با طرح 
چنین ادعاهایی  به صورت آشکار افکار عمومی را به سخره 
گرفته که طی روزهای اخیر تحریم های جدیدی ضد ایران 

اعمال کرده است.
نماینده مردم س��لماس در مجلس شورای اسالمی با بیان 

اینکه ط��ی ماه های اخیر ویروس کرونا ب��ه عنوان بیماری 
همه گیر بش��ریت را تهدید می کند، ادام��ه داد: در چنین 
ش��رایطی مقامات آمریکا برخالف ادعاه��ای دروغین خود 
مبنی بر معافیت ارسال کاالهای پزشکی به ایران شخصیت 
ها و ش��رکت های جدیدی را در لیس��ت تحریم های خود 
ق��رار دادند به طوریکه امکان ارس��ال هیچ کمکی به ایران 
وجود ن��دارد. وی با تاکی��د بر اینکه تحریم ه��ای ظالمانه 

آمریکا ضد ایران بر کس��ی پوش��یده نیست، افزود: واقعیت 
آن اس��ت که امروز آمریکا تمامی کشورها را برای ارتباط با 
ایران در فش��ار حداکثری قرار داده به طوریکه به صراحت 
اعالم می کند هر گونه ارتباطی با ایران، آنها  را از حمایت 
و ارتباط با آمریکا محروم خواهد کرد، در چنین ش��رایطی 
است که بسیاری از کشورها با درنظر گرفتن منافع خود از 

ارتباط با ایران صرف نظر می کنند.

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس 
ده��م دلیل طرح چندین ب��اره ادعاه��ای آمریکایی ها در 
معافی��ت کاالهای پزش��کی از تحریم ها را ت��الش مقامات 
این کش��ور برای تبرئه خود به ویژه در شرایط بحران کرونا 
عن��وان کرد وگفت: اما مقامات آمریکا باید بدانند که امروز 
اف��کار عمومی جهان به سیاس��ت های ظالمان��ه آمریکا به 
خوب��ی آگاهی پیدا کرده و به ط��ور قطع ظلم مقامات این 

کشور به ملت ایران را فراموش نخواهد کرد.
برزگ��ر ادامه داد: اینکه آمریکایی م��دام اعالم می کنند ما 
مخالف ارس��ال کاالهای پزش��کی به ایران نب��وده و حتی 
قصد کمک به ایران داریم تنها برای ارائه پاس��خی به افکار 

عمومی جهان است.  خانه ملت

گزارش

گوی��ا آمریکایی ها به دنبال حاشیه س��ازی هس��تند و برای 
اینک��ه ناتوان��ی دفاعی خود را در منطقه بپوش��انند مدعی 

مزاحمت ایران برای کشتی های نظامی خود شدند.
اخیرا س��ازمان تروریس��تی سنتکام مدعی ش��ده که یازده 
فروند ش��ناور نظامی ایران به کشتی های نظامی آمریکایی 

نزدیک شده اند و برای آنها ایجاد مزاحمت کرده اند.
با نگاهی به تحوالت امنیتی در منطقه غرب آس��یا و خلیج 
فارس، مش��اهده می کنیم که در طول دو، سه سال گذشته 
با توجه به آمادگی های همه جانبه ای که جمهوری اسالمی 
ایران در ح��وزه دفاعی، به صورت بومی ب��رای خود ایجاد 
کرده و آن را در رزمایش های مختلف به سمع و نظر مردم 
دنیا رس��انده ب��ود، کمترین تح��رکات را در منطقه خلیج 

فارس داشته ایم
ناظران سیاس��ی بر این باورند؛ س��ال گذش��ته نیز ش��اهد 
نزدیک ش��دن ناوهای آمریکایی به مح��دوده آبی ایران در 
خلیج ف��ارس بودیم؛ فرام��وش نمی کنیم در اواخر س��ال 
می��الدی ۲۰۱۹ تعدادی از کش��تی های جنگ��ی و ناوهای 
هواپیماب��ر آمریکایی ب��ه مرز آب های م��ا در خلیج فارس 
نزدیک ش��ده بودند اما با اع��الم آمادگی هایی که مجموعه 
نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی به ویژه نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انجام داد، آنها مسیر خود را تغییر داده و به 

محدوده آب های جمهوری اسالمی هم وارد نشدند.
آنطور که ناظران سیاس��ی می گویند؛ این مسئله نشان می 
دهد  که بازدارندگی دفاعی ایران به گونه ای انجام گرفت که 
دشمنان قسم خورده ی ایران هم  متوجه این امر شدند. بر 
این اساس به نظر می رسد پس از عملیات روانی پرشدتی که 
در هفته های اخیر در محور عراق و با موضوع حشدالشعبی 
و اهتمام حمله به برخی از مراکز این مجموعه دفاعی عراق، 
صورت گرفت مسئله تحرکات اخیر و شایعه پراکنی هایی که 
در طول روزهای گذش��ته در م��ورد تهاجم قایق های تندرو 
س��پاه پاسداران به کش��تی های آمریکایی و ایجاد مزاحمت 
۱۱ فرون��د قایق تندرو س��پاه برای ناو ی��و اس اس اوئیس 
این موضوعات کامال در قال��ب عملیات روانی و برای ایجاد 

حساسیت و تنش آفرینی در منطقه، است.
پس از زمین گیر ش��دن دو ناو روزول��ت و ترومن به دلیل 
اش��اعه بیماری کرونا این دو ناو از حی��ز انتفاع افتاده اند و 

غیرقابل اس��تفاده هس��تند، بنابراین آمریکایی ها به دنبال 
حاشیه س��ازی افتاده اند و برای اینکه ناتوانی دفاعی خود را 
در منطقه بپوش��انند دس��ت به این اقدام در قالب عملیات 

روانی و رسانه ای زده اند.
همه شایعاتی که در این خصوص در طول روزهای اخیر در 
فضای رسانه ای مشاهده می  شود توسط رسانه های آمریکایی 
منتشر شده و هیچ رسانه مستقل و مقام رسمی درباره این 
موض��وع اظهارنظری نکرده  اس��ت؛ این نش��ان می دهد که 
آمریکایی ها در پی حاشیه سازی و انحراف در افکار عمومی 
برای جلوگیری از ناتوانی دفاعی خود در منطقه است. اخیرا 

آمریکایی ها مدعی شده اند بارها به شناورهای ایرانی اخطار 
داده اند و ش��ناورهای ایرانی بعد از حدود یک ساعت به این 
تماس ها پاسخ داده و دور ش��ده اند. سنتکام در بیانیه خود 
برای خلیج فارس از نام مجعول استفاده کرده و محل حادثه 
را ش��مال خلیج فارس اعالم کرده است. در این بیانیه ادعا 
ش��ده که شناورهای ایرانی در یک مورد تا فاصله ده یاردی 

کشتی های آمریکایی پیش رفته اند.
آمریکایی ه��ا مدعی هس��تند که کشتی هایش��ان در حال 
عملیات مشترک با بالگردهای آپاچی آمریکایی در آب های 
بین المللی خلی��ج فارس بوده اند. همچنین ادعا ش��ده که 

ش��ناورهای ایرانی از نزدیکی دماغه و انتهای کش��تی های 
آمریکایی عبور کرده اند.

تصویر تزیینی خبر یکی از تصاویری اس��ت که س��نتکام از 
این مواجهه ادعایی منتشر کرده است.

نظامیان تروریس��ت آمریکایی درحالی شناورهای ایرانی را 
به تحرکات خطرناک مته��م می کنند که بارها در ماه های 
گذشته دس��ت به اقداماتی زده اند که در تعارض با قوانین 
بین المللی بوده اس��ت. روز پنجش��نبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸، 
یک فروند پهپاد جاسوسی متعلق به تروریست های نیروی 
دریایی منطقه سنتکام ارتش آمریکا در پی تجاوز به حریم 
هوایی جمهوری اسالمی ایران در مقابل کوه مبارک استان 
هرم��زگان، هدف آتش پدافند نیروی هوافضای س��پاه قرار 
گرفت و س��رنگون شد. چندی قبل نیز یک فروند جنگنده 
اف - ۱۸ نیروی دریایی تروریس��تی آمریکا در حال نزدیک 
ش��دن به حریم هوایی ایران بود که با اخطار پدافند هوایی 

ارتش جمهوری اسالمی ایران مجبور به تغییر مسیر شد.
وزیر دفاع آمریکا نیز به رویایی ش��ناورهای نظامی ایران با 
کش��تی های جنگی آمریکا در آب های خلیج فارس واکنش 
نش��ان داد. مارک اس��پردرباره رویارویی ش��ناورهای ایران 
با کش��تی های جنگی آمریکا، ش��لیک موشک توسط کره 
ش��مالی و نزدیک شدن هواپیمای روسی به یک هواپیمای 
جاسوس��ی آمریکا را رویدادی معمول توصیف کرده است. 
اسپر با لحنی کنایه آمیز درباره این رویدادها گفت: هفته ای 

معمولی برای وزارت دفاع بود.
حضور غیرقانونی آمریکایی ها باعث ناامنی در منطقه است

امیر س��رتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مس��لح دیروز در حاشیه مراس��م رژه روز خدمت ارتش در 
پاسخ به سؤالی درباره تحوالت روزهای اخیر خلیج فارس، 
اظهار داشت: چیزی که باعث ناامنی در منطقه خلیج فارس 
می شود در واقع حضور غیرقانونی و متجاوزانه آمریکایی ها 
است که از آن طرف دنیا کنار مرزهای ما حضور یافته اند و 

از این ادعاهای بیخود هم می کنند.
وی تأکید کرد: قطعاً مردم ما بصیر هستند و می بینند حق 
با چه کسی است. ما در خانه خودمان هستیم و آن ها از آن 
س��وی دنیا آمده اند تا برای کش��ورهای منطقه با تهدید و 

تحریم مشکل درست می کنند.
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عملیات روانی برای پوشش ناتوانی 
در منطقه

آمریکایی ها مدعی حرکات ناامن شناورهای نظامی ایرانی شدند

وزارت خارج��ه آمریکا در گزارش س��االنه خ��ود درباره 
کنت��رل تس��لیحاتی، با اس��تناد به ادع��ای اخیر آژانس 
اتمی درباره برنامه هس��ته ای ایران، مدعی شد که تهران 

معاهده عدم اشاعه را نقض کرده است.
به نوشته وبگاه »المانیتور« وزارت خارجه آمریکا در این 
خالصه گزارش، تاکید بیشتری در ادعاهای گزارش سال 
قب��ل خود مبنی بر عدم پایبن��دی ایران به معاهده عدم 

اشاعه هسته ای داشته است.
بر این اس��اس، گزارش س��ال ۲۰۱۹ آمریکا بر اس��اس 
اسناد ادعایی رژیم صهیونیستی از برنامه هسته ای ایران، 
مدعی بود که ایران ممنوعیت معاهده عدم اشاعه درباره 
توس��عه تسلیحات اتمی را لغو کرده است. وزارت خارجه 
آمری��کا در گزارش امس��ال عالوه بر ذکر م��وارد قبلی، 
ب��ه گزارش ادعایی اخیر آژان��س بین المللی انرژی اتمی 
مبنی بر یافت ش��دن »مواد هسته ای اعالم نشده در سه 
مکان اعالم نشده در ایران« و همچنین ممانعت تهران از 

دسترسی به دو مکان استناد کرده است.
ب��ه نوش��ته المانیتور، در بخش��ی از این گ��زارش آمده 
اس��ت: عدم اظه��ار عامدانه ایران درباره مواد هس��ته ای 
مرتبط با پادمان های آژانس اتمی می تواند نقض آش��کار 
ارزیابی های جامع پادمانی توس��ط ایران ذیل اِن پی تی و 

همچنین نقض بند ۳ خود معاهده اِن پی تی باشد.
این در حالی اس��ت که گزارش های کنترل تس��لیحاتی 
ساالنه وزارت خارجه آمریکا چه در زمان ریاست جمهوری 
»باراک اوباما« و چه در دو سال ابتدایی ریاست »دونالد 
ترامپ« اذعان کرده بودند مس��ائل مرتبط با نقض عدم 
اشاعه توسط ایران، بعد از اجرای توافق هسته ای در سال 

۲۰۱۵ مرتفع شده است.
به نوش��ته المانیتور، ای��ن ارزیابی اما در گزارش س��ال 
گذشته که به سرپرستی »ایلیم پوبلیتی« دستیار سابق 
وزی��ر خارجه آمریکا در امور کنترل تس��لیحاتی نگارش 

شده بود، تغییر کرد.
الکس��اندرا بِل عضو ارشد مرکز کنترل تسلیحاتی و عدم 
اش��اعه - که پیشتر مشاور ارش��د وزارت خارجه آمریکا 
در زمان اوباما نیز ب��وده، درباره گزارش جدید می گوید: 
مشکل وارد کردن چنین نگرانی هایی ]در گزارش جدید[ 
به ج��ای اهمیت دادن ب��ه ارزیابی های ج��دی پایبندی 
قانونی، این اس��ت که ش��ما )دولت آمریکا( می خواهید 
این ]گزارش[ را از یک س��ند شسته و ُرفته، به یک سند 
سیاسی تبدیل کنید. بر اساس مطلب المانیتور، خالصه 
گ��زارش ۲۰۲۰ وزارت خارجه آمری��کا همچنین مدعی 
است که تهران به بازرسان آژانس اتمی اجازه دسترسی 
ب��ه دو مکان اعالم نش��ده را نداده و به درخواس��ت های 
آژانس برای شفاف سازی درباره مواد اتمی یا فعالیت های 

اتمی اعالم نشده در آن مکان ها پاسخ نمی دهد.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس اتمی چندی پیش مدعی 
شده بود سواالتی مرتبط با »مواد و فعالیت های هسته ای 
اعالم نش��ده احتمالی« در سه مکان که قبال توسط ایران 
اعالم نش��ده بود، برای آژانس پیش آمده اما تهران اجازه 

دسترسی به دو مکان از آنها را نمی دهد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین هفته گذشته در 
گ��زارش جدید خود درباره برنامه هس��ته ای ایران اعالم 
ک��رده بود که ذخایر اورانیوم غنی ش��ده ای��ران ۵ برابر 

محدودیت تعیین شده در برجام شده است.  فارس 

گزارش ادعایی وزارت خارجه آمریکا:

ایران اِن پی تی را نقض کرده است
کارشناس مسائل افغانس��تان با بیان اینکه ایران جایگاه 
خوبی ب��رای میانجی گ��ری در افغانس��تان دارد، گفت: 
حرکت ظریف در همین راس��تا بوده و می توان گفت که 

تا حدودی هم موفق بوده است.
پیرمحم��د مالزهی در زمینه اقدام��ات ایران برای ایجاد 
ثبات و آرامش سیاس��ی در افغانس��تان، اظهار داش��ت: 
واقعیت این اس��ت که ایران در موقعیتی است که بتواند 
میانجی گ��ری مؤثری را در موضوع افغانس��تان داش��ته 

باشد.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به اختالف سیاسی پیش 
آمده میان عبداهلل عبداهلل و اش��رف غنی بر س��ر موضوع 
نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری و تعیین دولت، ایران 
با توجه به جایگاه خود می تواند برای ثبات سیاس��ی در 

افغانستان میانجی گری کند.
کارش��ناس مسائل افغانس��تان گفت: باید این موضوع را 
مدنظر قرار داد که شرایط سیاسی در افغانستان متأثر از 
سه گروه مجاهدین شمال، تکنوکرات ها و طالبان است.

مالزهی افزود: گروه مجاهدین که افرادی چون احمدشاه 
مس��عود و برهان الدین ربانی آن را نمایندگی می کردند، 
به دلی��ل حمایت هایی که ای��ران از آنها در زمان جنگ 
داخلی افغانس��تان داشت، در حال حاضر نیز که بخشی 
از س��اختار قدرت در این کشور هستند، از رابطه خوبی 

با ایران برخوردارند.
وی عن��وان کرد: اختالفات سیاس��ی در کابل فرصتی را 
پیش آورد که محمدجواد ظریف با توجه به این واقعیت 
که گروه مجاهدین که از عبداهلل عبداهلل حمایت می کنند، 
روابط خوبی با ایران داش��ته و دارند، برای میانجی گری 

گفتگوهای��ی را با طرف های افغ��ان و همچنین همتایان 
منطقه ای خود داشته باشد.

کارش��ناس مس��ائل ش��به قاره اضافه کرد: در سال های 
اخیر ایران همچنین ب��ا طالبان تماس هایی برقرار کرده 
و دیدارهایی دو طرف با یکدیگر داشته اند که سبب شده 
اس��ت توان ایران برای میانجی گ��ری افزایش پیدا کند. 
بنابراین در ش��رایط حس��اس کنونی که عماًل دو دولت 
در افغانستان ش��کل گرفته، ضرورت داشت ایران دست 

به اقدامی بزند.
مالزهی تصریح کرد: حرکت ظریف در همین راستا بوده 
و می توان گفت که تا حدودی هم موفق بوده اس��ت. در 
ح��ال حاضر اطالعاتی وجود داش��ته و اخباری به گوش 
می رس��د که عبداهلل و غنی به توافقاتی دس��ت یافته اند 
که ایران در کنار دیگر کشورها برای خروج افغانستان از 

بحران دو حاکمیتی تالش مناسب را انجام داده است.
وی خاطرنشان کرد: تماس های ظریف با برخی مقامات 
منطق��ه ای ک��ه دارای اثرگذاری در موضوع افغانس��تان 
هس��تند نیز اقدام درس��تی بود که به تالش ایران برای 

کمک به افغانستان کمک کرد.
کارش��ناس مسائل افغانس��تان تاکید کرد: ایران همیشه 
خواستار ثبات در افغانستان بوده و همواره برای تشکیل 
دولتی قدرتمند در کابل کمک کرده اس��ت و این اقدام 

اخیر نیز در همین راستا بوده است.
مالزهی بیان کرد: در موضوع افغانس��تان باید بگویم که 
دولت های خ��ارج از منطقه باید ب��ه دخالت خود پایان 
دهند و بگذارند کشورهای منطقه، خود ابتکار عمل را به 

دست گیرند و امور را به پیش ببرند.  مهر 

مالزهی 

ایران جایگاه خوبی برای میانجی گری در افغانستان دارد

به تالش ها برای لغو تحریم ها علیه ایران ادامه می دهیم
معاون وزیر خارجه روس��یه در گفت وگوی تلفنی سفیر ایران تاکید کرد 

که مسکو به تالش ها برای لغو تحریم ها علیه ایران ادامه می دهد.
 کاظم جاللی در گفت وگویی تلفنی با سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور 
خارجه روس��یه موضوعات مهم دوجانبه، منطقه ای و بین المللی را مورد 

بحث و تبادل نظر قرار داد. س��فیر ایران در این گفت وگو ضمن قدردانی 
از کمک های روس��یه به ایران در مقابله با شیوع کرونا، ابتکار والدیمیر پوتین 

رئیس جمهور فدراسیون روسیه در خصوص تشکیل کریدور سبز را در شرایط وضع 
تحریم های یکجانبه موثر خواند و مس��ائل مربوط به طرح را مورد بررسی قرار داد. 
وی همچنی��ن ضمن تاکید بر لزوم ادامه تالش ها برای لغو تحریم ها در چارچوب 
فرمت های گروه بیست و بریکس،  تداوم همکاری ها برای مقابله با اقدامات یکجانبه 
که در راستای تضعیف برجام صورت می گیرد، را حائز اهمیت برشمرد.  فارس 

رایزنی برای انجام ۳ پرواز از ایتالیا به ایران 
سخنگوی وزارت امور خارجه با تشریح اقدامات انجام شده برای بازگشت 
دانشجویان ایرانی از ایتالیا به کشور گفت: برای انجام یک پرواز از رم و دو 
پرواز از میالن به تهران در حال رایزنی و هماهنگی هس��تیم. سیدعباس 
موس��وی درب��اره  اقدامات وزارت ام��ور خارجه در خص��وص بازگرداندن  

هموطنان و دانشجویان ایرانی در ایتالیا به کشور گفت: وزارت امور خارجه 
و س��فارت جمهوری اس��المی ای��ران در رم در حال حاضر در ح��ال رایزنی و 

هماهنگی با مقامات وزارت بهداشت و ایران ایر برای انجام یک پرواز دیگر از رم و دو 
پرواز از میالن به تهران هستند. وی افزود: تقاضای اولیه جمع کثیری از دانشجویان 
و هموطنان مقیم ایتالیا دریافت شد و از طریق سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
رم  و کنسولگری در میالن به اداره کل کنسولی در وزارت امور خارجه برای طرح 

موضوع و  کسب موافقت با انجام پروازهای ویژه منعکس شد. ایسنا 

تهران و پکن به عنوان شرکای راهبردی پشتیبان یکدیگرند
وب سایت سفارت چین در آمریکا روایت طرف چینی را از گفت وگوی 
تلفن��ی وانگ یی، وزیر خارجه این کش��ور با محمد جواد ظریف، وزیر 

خارجه ایران ارائه کرده است.
طب��ق ای��ن روایت، وزیر خارج��ه چین در گفت وگ��و تلفنی با ظریف 

»خاطرنشان کرد که چین و ایران به عنوان شرکای همه جانبه راهبردی 
همیشه یکدیگر را درک کرده و از یکدیگر حمایت می کنند.

وزیر خارجه چین همچنین گفته است: دو کشور در مبارزه با کووید-۱۹ در کنار 
هم ایستاده و برای مبارزه با بیماری دست به دست هم دادند.

وزی��ر خارجه چین در ادامه از مدیریت ایران در مبارزه با بیماری کووید-۱۹ هم 
تمجید کرده و گفته است: اقدامات انجام شده توسط این کشور ثمربخش بوده اند 

زیرا منحنی اپیدمی در حال باثبات شدن است. فارس 

برزگر

آمریکا برای اثبات حسن نیت خود پول های بلوکه شده ایران را 
در بحران کرونا آزاد کند


