ترامپ باز هم ژست کمک به ایران گرفت

رئیسجمهور آمریکا که دولتش رهبری تروریس��م اقتصادی علیه ایران
در بحبوحه ش��یوع ویروس کرونا را بر عهده دارد باز هم ژست کمک به
ایران گرفت.
دونال��د ترامپ ،گفت در صورتی که ایران درخواس��ت کمک کند حاضر
است به این کشور برای مقابله با ویروس کرونا از جمله با ارسال دستگاه
تنفس مصنوعی کمک کند.
ترامپ گفت :اگر ایران در این خصوص به کمک نیاز داشته باشد ،مایلم برایشان
کاری انجام دهم .اگر کمک میخواهند درخواست کنند.
رئیسجمهور آمریکا بدون اش��اره به رتبه نخست آمریکا در تلفات بر اثر ویروس
کرونا مدعی شد که شیوع بیماری در ایران لطمات زیادی به این کشور زد.
رئیسجمه��ور آمریکا در بخش دیگری از س��خنانش گفت مس��ئوالن ایران باید
فارس
باهوش باشند و با آمریکا توافق کنند.
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کشورها از تعهدات بینالمللی خود شانه خالی میکنند

مدیرکل پیش��ین هماهنگیهای اقتص��ادی وزارت امور خارجه با بیان
اینکه وزارت امور خارج��ه از اکنون باید برنامهریزیهای الزم را برای
کاهش اثرات جهانی کرونا بر وضعیت کشور را انجام دهد و تحلیلهای
خود را به صاحبنظران ،فعاالن و برنامهریزان کشور ارائه دهد ،تصریح
ک��رد :دلیل این امر آن اس��ت که نظام برنامهری��زی و جامعه اقتصادی
کش��ور تصویر روش��نی از وضعیت بینالمللی و اثرات کرون��ا بر روندهای
بینالمللی داشته باشد.
علی اکبر فرازی با تاکید بر اینکه مس��ئولیتهای معاونت دیپلماسی اقتصادی در
دوران پس��اکرونا سنگینتر از هر زمان دیگری است ،ابراز داشت :الزم است شرح
وظایف و اختیارات معاونت دیپلماس��ی اقتصادی در دوران کنونی مش��خصتر و
نقش هماهنگکننده و تسهیلگر وزارت امور خارجه باید در دوران کنونی بارزتر
و محوریتر شود و سایر دستگاهها نیز این نقش و مسئولیت را بپذیرند .ایرنا

اهمیت ویژه سفر ظریف به سوریه

یک کارش��ناس مسائل غرب آسیا ،با اش��اره به سفر محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه کش��ورمان به سوریه اظهار کرد :به نظر میرسد یکی
از مباحث مهم در جریان این س��فر رایزنی در ارتباط با ضرورت خروج
ه��ر چه زودتر نیروهای خارجی از جمله نیروهای ترکیهای و آمریکایی
از س��وریه باشد .حس��ن هانی زاده ،با بیان اینکه سفر ظریف به سوریه و
دیدارش با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کش��ور در ش��رایط کنونی
از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت ،گفت :در حال حاضر سوریه عمق استراتژیک
ایران و یکی از مهمترین کشورهای عضو محور مقاومت است .این کشور در حال
خروج از جنگ نفسگیر 9ساله است و در واقع پس از سالها درگیری و مبارزه
با گروههای تروریس��تی در حال حرکت به سمت آرامش است .چنانکه در حال
حاضر  95درصد از خاک این کش��ور از حضور گروههای تروریس��تی پاکسازی
شده است .ایسنا

دیپلماسی

@siasatrooz www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir

گزارش

اخبار

موسوی در پاسخ به سیاست روز:

دلیلی ندارد شورای امنیت به نقض مقررات قطعنامه  ۲۲۳۱تن دهد
سخنگوی وزارت خارجه درباره تالش مقامات
آمریکایی برای تمدید تحریم تسلیحاتی
ایران علیرغم اینکه مهر ماه پایان مییابد
و آیا طرف آمریکایی این امکان را دارد که
مجددا تحریمهای تسلیحاتی را علیه ایران تمدید کند؟ به
سیاست روز پاسخ داد :نه! وی افزود :این هم از عجایب
روزگار و طنز جالب روزگار است که دولت قانون شکنی
که از برجام خارج و قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت را که
رای داده بود نقض کرده همچنان پیگیر مفاد و موضوعات
آن است و همچنان به نقض خود ادامه میدهد و دیگران را
وادار میکند قطعنامه مشروع شورای امنیت را نقض کنند.
وی اضافه کرد :آمریکاییها میخواهند اذهان عمومی دنیا را
از تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران منحرف کنند و ممکن
است برخی اقدامات و جنگ افروزیها و تنش زا بودن
اقدامات خود در منطقه را با این گونه اتهامات و مسائلی که
به آنها مربوط نیست ،دنبال کنند .سخنگوی وزارت خارجه
تصریح کرد :دلیلی ندارد شورای امنیت به نقض مقررات
قطعنامه  ۲۲۳۱تن دهد و این درخواست آمریکا اقدام گزاف
و خالفی است .آمریکاییها خیلی نباید نگران وضعیت ما در
این زمینه باشند.
وی افزود :به آمریکاییها توصیه میکنیم اگر نگران وضعیت
تسلیحاتی در منطقه و جهان هستند ،فروش دیوانه وار
و حریصانه انواع سالحهای مرگبار به کشورهای منطقه
و جهان را که حاصلی جز بی ثباتی و برادرکشی نداشته
را متوقف کنند .موسوی در پاسخ به سوالی درباره اوضاع
افغانستان و اقدامات ایران برای حل مسائل کنونی در این
کشور عنوان کرد :ایران به عنوان کشور همسایه افغانستان
مایل است افغانستان امن ،آرام و باثبات در کنار مرزهای
شرقی ما باشد .متاسفانه اختالفات سیاسی در افغانستان بعد
از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور ،ایران را بر آن
داشته به عنوان کشور دوست همیشگی افغانستان ،اقدامات
خودش را در این زمینه شروع کند.
وی افزود :آقای ظریف تماسهایی با مقامات افغانستان داشت
و آقای طاهریانفرد دستیار وزیر خارجه در امور افغانستان
نیز چند سفر به افغانستان داشت و از دیروز هم به کابل
سفر کرد و با مقامات بلندپایه افغانستان و شخصیتهای آن
کشور دیدار کرده و میکند.
موسوی همچنین درباره سفر ظریف به سوریه گفت که
در سفر ظریف به دمشق طیف وسیعی از مسائل در این
سفر مطرح میشود و افزود :الزم بود بعد از مدتها دیدار
بین مقامات ایران و سوریه نبوده ،یک سفر و دیدار برای
هماهنگی امور به ویژه در شرایطی که االن در آن قرار دهیم
بین ایران و سوریه انجام شود و این سفر اخیرا برنامهریزی
شد و ظریف در آنجا راجع به تحوالتی که در منطقه رخ داده
و همین طور تحوالت در داخل خاک سوریه در مبارزه آنها
علیه تروریسم ،رایزنی و تبادل نظر خواهد کرد.
وی افزود :روند آستانه به عنوان مهمترین روند سیاسی که
ممکن است به شرایط بهتری در این وضعیت فعلی بینجامد،
همچنان در دستورکار کشورهای عضو از جمله ایران قرار
دارد و بنا بود نشست سران عضو روند آستانه را در تهران
داشته باشیم که به دلیل کرونا این امر به تعویق افتاده ،ولی
این بدان معنا نیست که رایزنیها و هماهنگیهای ما در این
زمینه مختل شود .این سفر الزمی بود که در زمان مناسب
انجام شد و امیدوارم به نتایج خوبی منجر شود.
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به سوالی درباره
اظهارات پامپئو مبنی بر اینکه رفتارهای ایران در خلیج
فارس مغایر قوانین بینالمللی است و همچنین در خصوص
حضور تحریک آمیز ارتش آمریکا در خلیج فارس عنوان
کرد :حضور نیروهای بیگانه به ویژه آمریکا را عامل تنش و

بی ثباتی و ناامنی در منطقه میدانیم .حضورشان نامشروع
و غیرقانونی است و اینجا منطقه ماست و اگر قرار است
نیروهای مسلح ما گشتزنی کنند ،باید با آرامش و طیب
خاطر این کار را انجام دهند.
موسوی ادامه داد :تا جایی که مطلع هستیم ،نیروهای
آمریکایی مانع از گشت زنی قانونی و عادی نیروهای ما در
منطقه شده بودند و این باعث شد که نیروهای گشتی ما هم
واکنش نشان داده و هشدارهای الزم را به آنها بدهند.
وی افزود :هزاران سال است که ایران در این منطقه حضور
دارد و امنیت این منطقه به دست ایران و کشورهای همجوار
خلیج فارس به ویژه عمان تامین میشود که روبروی تنگه
هرمز با مشارکت همدیگر ،حفظ امنیت این آبراه حیاتی
دنیا را برعهده داریم.همانطور که برادران در سپاه گفتند از
نیروهای بیگانه که به صورت نامشروع در منطقه ما هستند،
اوال میخواهیم در منطقه ما نباشند و ثانیا مقررات دریایی
و عبور و مرور را رعایت و نیروهای ما را ناچار نکنند به آنها
هشدار و تذکر دهند.
موسوی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا کشتی
در خلیج فارس توقیف شده؟ گفت :نیروی دریای ایران
گشتهای معمول دارد و اگر به مواردی مشکوک شود با آنها
صحبت و طبق قانون و مقررارت و حقوقی که داریم با آنها
گفتگو میشود و احتماال سوء تفاهمی بوده که برطرف شده
و بحث توقیف نبوده است .این دیپلمات ارشد کشورمان در
پاسخ به سوالی درباره تعهدات اروپا نیز گفت :اینستکس
مقدمهای برای اجرای تعهدات دیگری که اروپاییها در
قبال ایران بعد از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام داشتند
و آنها برای اجرای تعهداتشان عنوان کردند نیازمند سازوکار
مالی هستند .ما از راهاندازی این کانال مالی استقبال ولی
اعالم کردیم این همه تعهدات اروپاییها نیست و باید همه
تعهدات  ۱۱گانه از جمله در زمینه انرژی حمل و نقل و بیمه
و ..را اجرا کنند .این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به
سوالی درباره طرح ایران برای همکاری منطقهای بین ایران
و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در شرایط
کنونی نیز گفت :از جمله اتفاقات خوب و فرصتهایی که
کرونا در کنار تهدیدها علیه ما در دنیا داشته ،قدری نزدیک
شدن مواضع و دیدگاههای کشورهای مختلف و تغییر
اولویتهای کشورهای مختلف در این زمینه بوده
است و ما رگههایی از این تغییر اولویتها و جهت
گیریها را در منطقه خود شاهد هستیم.
این دیپلمات ارشد کشورمان درب��اره پاسخ
رسمی کشورهای منطقه به طرح صلح هرمز نیز
گفت :نامهای که رئیس جمهور نوشت و اقدامات
بعدی و رفت و آمدها بین ما و کشورهای خلیج
فارس به آنها اعالم کرده بودند ،در حال بررسی
طرح صلح هرمز هستند که ما گفتیم اگر تک تک
یا همه کشورهای حوزه خلیج فارس آمادگی
داشته باشند ،راجع به جزییات طرح
آمادهایم گفت وگو کنیم و کماکان
آماده هستیم این آمادگی در
طرف مقابل ایجاد شود.
موسوی درباره اینکه به نظر
شما چقدر تالشهای ایران
در بحث افغانستان به
نتیجه میرسد؟
گ���ف���ت:

تالشهای ایران در ابعاد و اشکال مختلفی ادامه دارد و در ادامه
تالشهای ظریف ،تماسهایی را با مقامات و شخصیتهای
مهم افغانستان برقرار کرد و طاهریانفرد از نزدیک در حال
گفتگو و رایزنی با مقامات افغانستان است و هدف اصلی
ایران نزدیک کردن دیدگاههای موجود در افغانستان است و
امید داریم هر چه زودتر این اقدام انجام و منجر به تشکیل
یک دولت فراگیر در افغانستان شود .سخنگوی وزارت
خارجه درباره بازگشت تعدادی از دانشجویان ایرانی از خارج
از کشور نیز گفت :با توجه به تحوالت خوبی که در کنترل
و درمان بیماری کرونا در ایران رخ داده که جا دارد از همه
دست اندرکاران این امر تشکر و قدردانی کنم و متعاقب
اتفاقات بدتری که در کشورهای دیگر به ویژه اروپایی رخ
داده اتباع ایرانی و به ویژه دانشجویان ترجیح دادند به ایران
بازگردند و اگر بیمار هستند از امکانات کشور استفاده کنند
و اگر نیستند سالمت خود را حفظ کنند .خیلی از اتباع را
از طریق سفارتخانهها با دولتهای محل رایزنی کردیم .در
این شرایط گرفتن مجوز پرواز و پروتکلهای بهداشتی کار
دشواری است و هموطنان از اروپا ،هند و خلیج فارس به
کشور بازگشتند .وی افزود :وزارت بهداشت برای هر ورودی
یکسری پروتکل بهداشتی دارد که دانشجویان و اتباع ایرانی
باید اینها را رعایت کنند ،ولی متاسفانه بعد از پروازی که از
ایتالیا انجام شد برخی عزیزان تمکین نکردند و این قواعد
الزام آوری است که مختص ما نیست و همه کشورها چنین
است .این عدم تمکین برخی از دوستان ما باعث شد که
وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی مبارزه با شیوع کرونا
در ایران ،ریسک را نپذیرد که منجر به بیماری خانوادههای
آنها و بقیه مردم نشود و قرار شد اگر شرایط آماده و آنها این
پروتکلها را رعایت کنند این سیر بازگشت مجددا احیا شود
که فکر میکنم پیشرفتهایی حاصل شده ،ولی همه اینها
منوط به این است اتباع ایرانی و دانشجویان ما مقررات را
رعایت کنند که ورودشان به کشور تسهیل شود .سخنگوی
وزارت خارجه در پاسخ به سوالی درباره ادعای آمریکا مبنی
بر اینکه ویروس کرونا از آزمایشگاهی در ووهان تکثیر شده
است ،گفت :ایران هر اقدامی را که با هدف سیاسی کردن
اپیدمی کرونا در دنیا باشد ،تقبیح میکند و متاسفانه آمریکا
در سیاسی کردن موضوع کرونا پیشقدم و پیشتاز
است .زمانی که کرونا وارد کشورشان نشده
بود دنبال متهم کردن دیگران بودند و االن
هم چنین میگویند.
این دیپلمات ارشد کشورمان گفت:
این کشور از متهمان ردیف اول در این
زمینه است و این را سازنده نمیدانیم
در حالی که مردم دنیا دست به گریبان
با این ویروس هستند ،حرف هایی
زده شود که در مبارزه جهانی
علیه ش��ی��وع کرونا
اخ��ت�لال ایجاد
ک��ن��د .م��وس��وی
همچنین عنوان
ک���رد :مقامات
آمریکایی به جای
مبارزه با کرونا به
اتهام زنی و طرح
مباحث بی پایه
رو میآوردند که
هم احیانا هدف
تبلیغاتی برای
انتخابات آینده
دارد و هم اینکه سوء

مدیریت و مشکالت در کشورشان را بپوشانند و ذهن افکار
عمومی را منحرف کنند .وی اضافه کرد :سنگ اندازی دیگری
که کردند ،اعالم قطع بودجه سازمان جهانی بهداشت بود.
بهتر است اینکه منشا این ویروس کجا بوده را به سازمانهای
جهانی از جمله سازمان جهانی بهداشت بسپاریم و از منحرف
کردن افکار عمومی دنیا دست برداریم .سخنگوی دستگاه
دیپلماسی در پاسخ به سوال دیگری درباره ادعای ترامپ
مبنی بر اینکه ایرانیها به دنبال توافق با آمریکا هستند نیز
بیان کرد :ایشان مدتهاست که چنین ادعاهایی دارد و همه
هم دروغ از آب درمیآید و اخیرا گفت نام ه بسیار خوبی
از رهبر کره شمالی دریافت کرده که مقامات کره شمالی
تکذیب کردند .وی افزود :مثل اینکه ترامپ دنبال جلب
نظرها به سمت خودش است و طبیعتا ایران بعد از خروج
غیرقانونی و یکجانبه آمریکا و بعد از فشارهای اقتصادی و
تروریسم اقتصادی که علیه ملت ما ایجاد کرده است این
آمادگی را برای مذاکره مجدد با آمریکاییها ندارد .سخنگوی
دستگاه دیپلماسی ادامه داد :متاسفانه با ادبیات نازل و بد
که شایسته خودشان است صحبت میکنند ،در حالی که
خودشان نیازمند تجهیزات پزشکی و کمکهای مختلف
هستند و دست به دامان کشورهای خارجی شدند ،اعالم
کردند دستگاه ونتیالتور زیاد داریم و اگر ایرانیها بخواهند
به آنها میدهیم به شرطی که با ما مذاکره کنند که ظریف
پاسخ محکمی به آنها داد و اعالم کردیم در آینده نزدیک جزو
صادرکنندگان این دستگاه خواهیم بود.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد :بعد از اینکه
داخل اشباع شد ،ما حاضر هستیم کمکهایی را در این زمینه
در اختیار مردم آمریکا قرار دهیم .آنها نمیتوانند از این شرایط
سوء استفاده و درخواستهای غیرمنطقی را تکرار کنند .تا
زمانی فشارها و تروریسم اقتصادی و تحریمهای غیرقانونی
آمریکا است ،به سمت هیچ گفتگویی با آنها نخواهیم رفت و
اجازه نمیدهیم از این موقعیت سوء استفاده کنند .وی درباره
درخواست ایران از صندوق بینالمللی پول و تالش آمریکا
برای ممانعت از اعطای این کمک نیز اظهار داشت :روندهایی
که در این زمینه انجام شده از سوی دوستان در بانک مرکزی
اطالع رسانی شد .ما جزو اعضای قدیمی صندوق هستیم
که حق عضویت میدهیم و این درخواست را دادیم و آنها
هم وامی را برای شرایط کرونا در نظر گرفته بودند که مطلع
شدیم با سنگ اندازی آمریکاییها و برخی کشورهای دیگر
با دالیل واهی و بی اساس مواجه شده است و ما این را در
راستای فشار حداکثری آمریکا بر ملت ایران ارزیابی میکنیم.
موسوی افزود :ابراز امیدواری کردیم که نهادهای بینالمللی و
صندوق بینالمللی پول خود را از این بازی سیاسی مبرا کرده
و تحث تاثیر فشار آمریکا و قلدرها قرار نگیرند .رایزنیهای ما
ادامه دارد و تالشهایی در این زمینه در حال انجام است که
امیدوایم با هم افزایی نهادها و دستگاهها با نیت خوب و دوری
از سیاسی کردن موضوع که امیدوایم در صندوق بینالمللی
پول شاهد باشیم این امر محقق شود و تسهیالت الزم را برای
مبارزه با کرونا دریافت کنیم.
موسوی در پاسخ به سوال دیگری گفت :سفارتخانههای
ما براساس قواعدی که در محل استقرارشان است فعالیت
میکنند .تعداد دیپلماتهای ما که به کرونا مبتال شدهاند
اندک است و شاید چند نفر بوده که درمان شده یا در حال
درمان هستند .وی افزود :از تعداد ایرانیانی که در سایر کشورها
به کرونا مبتال شده یا متاسفانه فوت کردند ،اطالعی نداریم،
چون نهادهای داخلی آن کشورها گزارشی به ما ندادند ،ولی
بخشهای کنسولی ما در خارج از کشور پیگیر این موضوع
هستند که چنانچه ایرانیها بیمار شده و نیاز به کمک داشته
باشند دولتهای محلی اقدامات الزم را انجام دهند و اگر ما
میتوانیم کمکی صورت بدهیم ،انجام خواهیم داد.

ایران منتظر است
آمریکا دست از پا خطا کند

ت های
میش��ود ،در حالی ک��ه عامل اصلی ناامنی سیاس�� 
مداخله گرانه کاخ سفید است .با وجودی که دنیا در شرایط
پاندومی(همه گیری) ویروس کرونا اس��ت و به یک بحران
در جهان تبدیل ش��ده است و کش��ورهای منطقه نیز دچار
ی
ی شد که آمریکای 
بیماری کرونا ویروس ش��د ه اند ،تصور م 
ها نیز نیروهای نظامی خود را برای مصون ماندن از ابتال به
ویروس کرونا ،محدودتر کرده و از منظقه خارج کنند.
ام��ا مقام های آمریکا نه تنها اقدام به کاهش نیروهای خود
از منطقه خلیج فارس و غرب آسیا نکردند بلکه به تحرکات
نظام��ی خود افزودند ،به ه��وای آن که منطقه درگیر کرونا
است و از مسائل نظامی منطقه غافل است به ویژه ایران که
تقابل شدید با آن دارد .اتفاقاتی که در چند روز گذشته در
خلیج فارس به خاطر برخی تح��رکات نظامی آمریکا افتاد
و ب��ا واکنش نیروهای مس��لح جمهوری اس�لامی ایران در
ی ها ثابت کرد
آبه��ای خلیج فارس روی داد ،ب��ه آمریکای 
که اگرچه نیروهای مس��لح ایران در زمینه مقابله با ویروس

کرونا فعال هس��تند و مش��غول یاری به مردم ،اما در زمینه
نظامی هوش��یارتر از گذشته عمل میکنند .نیروهای مسلح
جمهوری اس�لامی ایران ،بدون این که کوچکترین خدش ه
ای به توان نظامی آنها وارد ش��ود ،در میدان رزم س�لامت
مردم حضور دارد و هوشیارتر از گذشته مشغول رصد دقیق
با چش��مان تیز بین رادارها و س��امانههای پیشرفته خود از
نیروه��ای آمریکایی مس��تقر در منطقه اس��ت .حتی رصد
نیروه��ای آمریکایی ،فراتر از خلیج فارس انجام میش��ود تا
تحرکات نظامی آنها آنالیز شده و بر اساس آن برنامه ریزی
نظامی نیروهای مسلح کشورمان شکل بگیرد.
برخی در این میان تصور کردند که تحرکات نظامی آمریکا
در راستای اقدام نظامی در منطقه است ،اما نقل و انتقاالت
نظامی در عراق و خلیج فارس و واکنش نیروهای مسلح نیز
نشان داد که هوش��یاری و آمادگی کاملی در ارتش و سپاه
ی ها از خود تحرکی نشان
وجود دارد .مدتی بود که آمریکای 
ن��داده بودند و تصور میکردند اکنون که ایران درگیر کرونا

است میتوانند بر حضور غیر قانونی خود در منطقه بیفزایند
و از فرصت ش��یوع ویروس کرونا عرصه را در خلیج فارس و
منطقه به ایران تنگ کنند.
عالوه بر آن س��عی کنند یک فضای رع��ب در میان افکار
عموم��ی ایج��اد کنند ت��ا در عرصه سیاس��ی نی��ز بتوانند
جمهوری اسالمی را وادار به مذاکره و تحمیل خواست ه های
خود نمایند .اما آمریکاییها با واکنش نیروهای مس��لح در
خلیج فارس تیرشان به سنگ خورد.
اکنون ش��رایط بیماری ویروس «کرون��ا» ،آمریکا را به هم
ریخته است ،با وجود ادعای بزرگی که مقام های این کشور
داشته و دارند ،اما میبینیم که کرونا نزدیک به  ۴۰هزار نفر
از مردم آمریکا را از بین برده و صدها هزار نفر نیز به بیماری
دچارش��د ه اند .در چنین ش��رایطی نیروهای نظامی آمریکا
ب��ا وجودی که کش��ور نیاز به بودجه ب��رای تأمین نیازهای
پزش��کی و درمان��ی دارد ،هزین ه ه��ای نظامی آن همچنان
سرسام آور است .میزان

تح��رکات نظامی آمریکا در خلیج فارس که باعث هش��دار
ی های نیروی دریایی س��پاه همراه بود ،محک
جدی گش��ت 
نیروهای نظامی ایران در شرایط کرونایی است.
نیروهای تروریس��ت آمریکا در منطقه حض��ور دارند و این
حضور اس��ت که باعث ایجاد ناامنی در غرب آس��یا و خلیج
فارس ش��ده و با خروج ای��ن نیروها آرمش ب��ه منطقه باز
میگردد .چالش جدی آمریکا در منطقه که غیر قانونی وارد
شده اس��ت ،جمهوری اسالمی ایران است ،ایران را میتوان
تنها کشوری دانست که خواهان خروج نیروهای تروریستی
آمریکا از منطقه اس��ت ،رژیمهای��ی در منطقه وجود دارند
ی ها تأمین
ک��ه تصور میکنند امنیت آنها با حضور آمریکای 

دیدارظریف با رئیس جمهور
و وزیر خارجه سوریه

وزیر امور خارجه ایران که به دمش��ق سفر کرده با
رئیس جمهور و وزیر خارجه سوریه دیدار کرد.
محمدجواد ظریف را در این سفر علی اصغر خاجی
دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی
و حمیدرضا دهقانی پوده دس��تیار وزیر و مدیرکل
خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه همراهی
میکردند .باشگاه خبرنگاران

بررسی روابط تجاری ایران
و اقلیم کردستان عراق

در دیدار سرکنسول ایران با استاندار سلیمانیه راههای
رف��ع موانع موج��ود در روابط تجاری ای��ران و اقلیم
کردستان عراق در پی شیوع کرونا بررسی شد.
مه��دی شوش��تری در این مالق��ات ،ضم��ن ابراز
خرس��ندی از موفقیته��ای اقلی��م کردس��تان و
اس��تان سلیمانیه در مهار ویروس کرونا ،گزارشی از
رون��د مقابله با کرونا در جمهوری اس�لامی ایران و
دستاوردها و موفقیتهای به دست آمده ارائه کرد.
استاندار سلیمانیه ضمن ابراز خرسندی از روند نزولی
کرونا در ایران ،نسبت به غلبه دو ملت ایران و عراق
و دنیا بر بالی کرونا در آینده نزدیک ابراز امیدواری
کرد .همچنی��ن در این دیدار راهه��ای رفع موانع و
مش��کالت موجود در مسیر روابط تجاری جمهوری
اسالمی ایران و اقلیم کردستان عراق در سایه کرونا
مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار گرفت .تسنیم

تنها راه تجارت ایران و ترکیه مسیر ریلی
رازی است

س��خنگوی گمرک ایران گفت :در حال حاضر تنها
راه صادرات و واردات کاال بین ایران و ترکیه مسیر
ریلی رازی اس��ت که بی��ش از  ۱۳۰واگن در حال
جابجایی کاال بین دو طرف هستند.
س��ید روح اهلل لطیفی س��خنگوی گمرک ایران در
خصوص آخرین وضعیت تردد کامیونهای ترانزیت
ترکیه در ایران اظهار داش��ت :آن��کارا نه تنها برای
ترانزیت ،صادرات و واردات کاال به ایران اجازه تردد
به کامیونهای ایرانی و س��ایر کشورها را نمیدهد
بلک��ه از روز جمعه  22فروردین م��اه کامیونهای
ترکیهای که از مسیر ایران قصد بازگشت به ترکیه
را دارند هم نمیپذیرد.
وی افزود :در این مدت بیش از  210کامیون ترکیه
حام��ل محمولههای صادرات��ی و ترانزیتی با وجود
انجام تش��ریفات گمرکی در مرز از سوی ایران ،در
مرز بازرگان بالتکلیف هستند .تسنیم

از نگاه دیگران
تکلیف حضور نیروهای آمریکایی
در عراق باید مشخص شود

کارش��ناس مسائل غرب آسیا با تاکید بر اینکه باید
تکلیف حضور نیروهای آمریکایی در عراق مشخص
ش��ود ،گفت :نخست وزیر جدید این کشور چنانچه
بخواهد ه��ر برنامهای را با موفقیت پیش ببرد ،گام
اول آن اس��ت که تکلیف آمریکاییه��ا را در عراق
مشخص کند.
محمدصادق کوش��کی با اش��اره به انتخاب نخست
وزی��ر جدید ع��راق گفت :قب��ل از انتخ��اب آقای
الکاظم��ی دو نف��ر از طرف رئی��س جمهور معرفی
شدند که نتوانستند موافقت احزاب را برای تصدی
این پست به دست بیاورند.
وی با بيان اينكه آقای الکاظمی با اجماع بزرگترین
فراکسیونها و تجمعات حزبی پارلمان عراق مواجه
شده است ،افزود :با توجه به اجماعی که روی ایشان
صورت گرفته ،روند تش��کیل کابینه از سوی ایشان
طوالنی بهنظر نمیرس��د .کارش��ناس مسائل غرب
آس��یا افزود :البته درباره س��همیه بندی هرکدام از
جبههها و اینکه کدام کرس��یهای وزارتی به كدام
حزب برسد ،گفتوگوها و مباحثات جدی در خواهد
گرفت اما اميدواريم ايش��ان بهزودی و با موفقيت و
كسب آراي باال از پارلمان كار خود را آغاز كنند.
کوشکی تاکید کرد :وظیفه مهم آقای الكاظمی كه
خود نيز برآن تاکید کرده اس��ت ،اینکه باید تکلیف
حضور نیروهای آمریکایی در عراق مش��خص شود.
چنانچه وی بخواهد هر برنامهای را با موفقیت پیش
ببرد ،گام اول آن اس��ت که تکلیف آمریکاییها در
عراق را مش��خص کند زیرا این خواست نمایندگان
پارلم��ان و م��ردم عراق اس��ت تا آنجا ک��ه کار به
درگیریهایی هم رس��یده اس��ت و آمریکاییها به
نيروهای حشدالش��عبی عراق حمله کردهاند و این
باعث برانگیخته شدن خش��م نیروهای نظامی این
کشور نیز شده است .میزان

