
رایزنی وزرای خارجه ایران و قطر
وزیران امور خارجه جمهوری اسللامی ایران و قطر 

تلفنی گفت وگو کردند.
ظریف در این گفت وگللو حلول ماه مبارک رمضان 
را بلله همتای قطللری و دولت و ملت این کشللور 
تبریک گفت. طرفین همچنین در خصوص آخرین 
تحللوالت در افغانسللتان و تاش هللای جمهللوری 
اسامی ایران برای تفاهم سیاسی و تشکیل دولتی 
 فراگیر در افغانسللتان رایزنی و تبللادل نظر کردند.

 باشگاه خبرنگاران 

 شایعه کرونایی در فرانسه؛ 
هجوم مردم برای خرید سیگار

انتشللار خبرهایی در مورد احتمال پایین تر ابتای 
افراد سللیگاری بلله بیمللاری »کرونا« در فرانسلله 
سبب شللد تا مردم این کشللور برای خرید سیگار 
و جایگزین های حاوی »نیکوتین« به فروشگاه ها و 

داروخانه ها هجوم ببرند.
پس از انتشار ادعاهایی از یافته های محققان موسسه 
»پاسللتور« فرانسلله در مورد احتمال یک چهارمی 
ابتای افراد سللیگاری به کرونا، سبب شد مردم این 
کشور برای خرید سیگار به فروشگاه ها هجوم برده و 
سبب بروز نگرانی های جدی برای دولت و مقام های 
پزشکی شللوند. محققان با اعام نتیجه حاصل شده 
تاکیللد کردنللد که قصللد ندارند مردم را به سللمت 
استعمال سیگار تشویق کنند؛ زیرا افراد سیگاری در 
صورت ابتا به کرونا به مراتب با مخاطرات بیشتری 
مواجه هستند. این تحقیقات در حالی اعام شد که 
مراکللز تحقیقاتی چین و انگلیللس و مرکز کنترل و 
پیشللگیری از بیماری ها در آمریکا، استعمال سیگار 
را در فهرسللت عوامللل مخاطره آمیز بللرای ابتا به 
کرونللا قللرار داده بودنللد. دولت فرانسلله اعام کرد 
بللرای جلوگیری از هجللوم انبللوه متقاضیان خرید 
سیگار، فروش دارو های جایگزین حاوی نیکوتین را 
در اشللکال حضوری و آناین محللدود می کند؛ این 

محدودیت تا یازدهم ماه آینده ادامه خواهد داشت.

اخبار

تحریم  ایران چهره ضد انسانی دولت 
آمریکا را آشکارتر کرد

یک نویسللنده و تحلیلگرسیاسللی آمریکایی گفت: 
افزایللش تحریم های یکجانبه علیه مللردم ایران در 
بحبوحه همه گیری کرونا، چهره ضد انسللانی دولت 
آمریکا را بیش از گذشته برای جهانیان آشکار کرد.

کایلللب ماپین سللخنان مقام های دولللت ترامپ را 
دربللاره اینکه تحریم های آمریللکا تاثیری بر تاش 
ایران و دیگر کشللورها بر مبارزه با شیوع کوید 19 
ندارد، گمللراه کننده توصیف کرد و افزود: پمپئو با 
دروغ گویی و گمراه سازی، تاش می کند منکر تاثیر 

آن بر مبارزه با کووید-19 شود.
وی اداملله داد: حتللی خیلللی پیش تللر از شللیوع 
کرونا، ثابت شللده بود که بسیاری از ایرانی ها برای 
دسترسللی به دارو و ملزومات پزشکی دچار مشکل 
و مانع شده اند. سخنان مقام های آمریکایی در نفی 
آن، دروغ پردازی اسللت و تاشللی برای سللرپوش 
گذاشللتن بر سیاسللت های عمیقا ضللد اخاقی و 
ضد انسانی آن هاسللت. ماپین تاکید کرد: هر گونه 
بررسللی دقیق ثابت می کند که اقدام دولت آمریکا 
نقض قوانین بین المللی اسللت. ایرنا از وی پرسللید 
که چللرا ترامپ همزمان با افزایللش تحریم ها علیه 
ایران می گوید که دستگاه تنفس مصنوعی به ایران 
می هیم در حالیکه بیمارسللتان های آمریکا خود به 

شدت نیازمند این دستگاه هستند.
ماپین پاسللخ داد: ترامللپ نمی دانللد از چه حرف 
می زنللد و چه می گویللد. سیاسللت های وی دچار 
آشفتگی اسللت. وی با اشللاره به ادامه تحریم های 
غیرقانونی دولت ترامللپ علیه کوبا و ونزوئا گفت: 
این دو کشور توانسته اند مدیریت بهتری برای مهار 
کویللد-19 به نمایش گذارنللد. آنها آمادگی بهتری 
داشللتند و نظام درمانللی آنها به شللکل موثری با 

همه گیری ویروس کرونا مقابله کرد.
این نویسنده آمریکایی با اشاره به دستاوردهای مهم 
پزشللکی کوبا گفت: بومیان کانادا به تازگی از دولت 
کانادا درخواسللت کرده اند که اجازه دهد پزشللکان 
کوبایللی برای کمک و رسللیدگی به وضللع آنها به 
کانادا بیایند. کوبا بر روند مبارزه با کووید-19 بسیار 
تاثیرگذار بوده اسللت. کایلب ماپین نویسللنده چند 
کتاب درباره سیاسللت داخلی آمریکا و نظم اقتصاد 
جهانی اسللت. "درباره نفت و بحران جهانی سرمایه 
داری" و "انتخابات سللال 2016 و بحران لیبرالیسم 

آمریکا" از جمله کتاب های وی هستند. ایرنا 

از نگاه دیگران  تحلیلگر کانادایی:

 قوی شدن در برابر ستمگران 
تنها راه صلح است

یک تحلیلگر کانادایی با اسللتقبال از پیشرفت نظامی ایران 
پس از پرتاب ماهواره نظامی سللپاه، تاکید کرد قوی شدن 

در برابر ستمگران تنها راه صلح و دیپلماسی موفق است
مارک تالیانوتحلیلگر کانادایی در مصاحبه با تسللنیم ضمن 
اسللتقبال از ارتقللای جایللگاه نظامی ایران پللس از پرتاب 
موفقیت آمیز نخسللتین ماهواره نظامی سللپاه پاسللداران 
انقاب اسامی در مدار، تاکید کرد: آمریکا در صورت وقوع 
هرگونه جنگی در خلیج فارس، تلفات سنگینی را متحمل 

خواهد شد.متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است.

 دونال�د ترامپ رئی�س جمهور آمریکا گفته اس�ت 

که به نی�روی دریایی ایاالت متحده دس�تور داده تا 
قایق های مس�لح و تندروی ایرانی را که در حال آزار 
و اذی�ت کش�تی های آمریکایی هس�تند، هدف قرار 
داده و منه�دم کنن�د. نظر ش�ما درب�اره توئیت های 

ترامپ چیست؟
امپراطوری در حال افول و در هم شکسللته شللدن اسللت. 
امپراطوری همچنان به دنبال سیاست دائمی جنگ طلبی 
اسللت. ولی این خوی جنگ طلبی به شدت گسترش یافته 
اسللت. نیروهای نیابتی تروریستی اش در سوریه و فراتر از 
آن، در حال شکسللت هسللتند. فرماندهان نیروی دریایی 
آمریکا شللاید از این مسللاله مطلع باشند که اگر جنگی در 
خلیللج فارس رخ دهد، یک جنگ خونین خواهد بود و آنها 

تلفات سنگینی را متحمل خواهند شد.

 این تهدید پس از آن مطرح ش�ده اس�ت که سپاه 
پاس�داران روز چهارش�نبه ب�ا موفقی�ت نخس�تین 
ماه�واره نظامی خود را در مدار قرار داده اس�ت. آیا 

فکر می کنید ترامپ می خواه�د این رویداد را تحت 
تاثی�ر قرار داده و تضعیف کند؟ دیدگاه ش�ما درباره 

پرتاب ماهواره چیست؟
من از بهبود وضعیت نظامی ایران استقبال می کنم. تقویت 
قدرت در برابر ستمگران، به ویژه امپراطوری، تنها راه صلح 

و دیپلماسی موفق است.

 به نظر می رس�د ترامپ س�عی می کند تا توجهات 
را از عملک�رد ضعیف خ�ود در مدیریت بحران کرونا 

منحرف کند. نظر شما چیست؟
بحران کرونا یک بحران سللاختگی است. اقتصاد آمریکا رو 
به افول و فروپاشی است و تدابیر دولت پلیسی به شدت در 
حال افزایش است. فقر در آمریکا به صورت تصاعدی رو به 
افزایش است. به نظر می رسد ترامپ سعی می کند تا مردم 
را به سر کار برگرداند، قرنطینه را لغو کند ولی سایر نیروها 
به طوری بللازی می کنند تا این بحللران همچنان طوالنی 
شللود. آیا او به دنبال منحرف کردن افکار و اذهان اسللت؟ 

بله. آیا او سللایر کشللورها را به خاطر این بحران سللرزنش 
می کند؟ بله.

 گزارش ه�ا و نگران�ی های�ی وج�ود دارد که چین 
می توان�د در دوران پس�اکرونا بر جهان تس�لط پیدا 
کند و آمریکا را پش�ت سر بگذارد. چگونه این اتفاق 

می افتد؟
بحران کرونا به اقتصادهای جهان از جمله اقتصاد قدرتمند 
چیللن لطمه وارد کرده اسللت. این شللاید یکللی از اهداف 
پشت این بحران ساختگی باشللد. چین پایگاه های نظامی 
در سراسللر جهان ندارد و به دنبال تسلللط و برتری جهانی 
نیست بر خاف واشنگتن. بنابر این تصور نمی کنم چین به 
دنبال تسلللط بر جهان در دوران پساکرونا باشد. چین یک 
کشللور تجاری است و به توسعه تجارت ادامه می دهد تا به 
اقتصادهای جهان نفع برساند. گفته شده است که چین در 
صورت لزوم در برابر هژمونی نظامی آمریکا مقاومت خواهد 

کرد و برای انجام چنین کاری مجهز شده است.

پرتاب موفق نخسللتین ماهواره نظامی ایللران بیانگر تکامل خودکفایی 
ایللران در زمینه هوافضا بود که شللگفتی همه کشللورهای جهان را به 

دنبال داشت.
سللپاه پاسداران انقاب اسللامی ایران در پایان هرسللال از چهار دهه 
گذشللته تاکنون برخی از دستاوردهای خود در سطح زمینی، دریایی ، 
هوایی و سللایبری را  رونمایی می کند. سپاه پاسداران صبح 22 آوریل 
2020 در روز "سللالگرد تاسللیس سللپاه" اعام کرد که توانسللته یک 
ماهللواره نظامللی را به فضا پرتاب کند، که با وجللود نگرانی جهانی در 

مقابله با ویروس کرونا شگفتی کشورهای مختلف به دنبال داشت.
سللپاه پاسداران انقاب اسامی  ایران اکتبر سللال 2009 ، نام نیروی 
هوایللی خود را به نیروی هوافضا تغییر داد که آغازگر یک تاریخ جدید 

در بخش هوافضای جمهوری اسامی ایران بود.
عدم فعالیت سللپاه پاسللداران انقاب اسللامی ایران در زمینه هوافضا 
طی 10 سللال گذشللته به معنای غفلت آن از این امر نبوده اسللت که 
هفته گذشته با یک دستاورد غیرمنتظره و شگفت انگیز در پرتاب اولین 
ماهواره نظامی ایران که با موفقیت در مدار 430 کیلومتری زمین قرار 

گرفت نشان داد که همواره در این حوزه فعال بوده است.
نیروهای هوافضای سللپاه پاسللداران انقاب اسامی ایران همچنین در 
دهه دوم از عمر خود٬ نخسللتین حضور نظامیشللان را در فضا به ثبت 
رسللاندندو در همین زمینه سللرتیپ علی جعفر آبادی فرمانده فضایی 
نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقاب اسامی ایران اظهار داشت که 
در آینده شاهد ارسال ماهواره های بزرگتر در مدارهای دورتر از سطح 
زمین خواهیم بود. علی شللمخانی، دبیر کل شللورای عالی امنیت ملی 

ایران نیز تاکید کرد که منتظر دستاوردهای جدید هستیم.
اولین حضور نظامی ایران در فضا، طراحی ماهواره و سللاخت ماهواره بر 
و قرار دادن آن در مدار با دسللتان ناب در همه مراحل به دستان خود 

ایرانی ها انجام شد.
تهللران هیچگاه در زمینه هوا فضا چندان متکی به کمک های خارجی 
نبود. جمهوری اسللامی ایران در سللال 2008 با اسللتفاده از موشک 
»سللفیر امید« توانسللت ماهواره ایرانی امید را به صورت آزمایشللی به 
فضا بفرستد. در سللال 2011 ، موشک »سفیر 1-بی« موفق به پرتاب 
ماهللواره "رصد" برای مأموریت آزمایشللی خود شللد که در مدار 260 
کیلومتری زمین قرار گرفت واین ماهواره اولین ماهواره ایرانی به شمار 
می آید که قادر به تأمین انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشللید بود. در 
همان سللال و از طریق همان موشللک ، ایران توانست ماهواره نوید را 
در مدار 250 تا 370 کیلومتر زمین قرار دهد، اما این بار، این ماهواره 
50 کیلوگرمی وظیفه گرفتن عکس های دقیق از سطح زمین را داشت، 
وضوح آن همانند عکس هایی بودکه از فاصله 750 متری گرفته شللده 
بود، همچنین حاوی سلللول های خورشیدی بود که مقداری از انرژی 
الکتریکی آن را تأمین مللی کرد. در مورد موفقیت بعدی فضایی ایران 
در سال 2014، »سفیر 1-بی « ماهواره »فجر« را در مدار 250 تا 450 
کیلومتر زمین قرار داد که با وزن 60 کیلوگرم با دقت بیشتری از زمین 
عکس می گرفت. ایران در ماه مه 2018 ، پس از خروج آمریکا از توافق 
هسللته ای، سللعی کرد سلله ماهواره غیرنظامی به نام های » پیام« در 
15 ژانویه 2019 ، »دوسللتی«در 6 فوریه 2019 و »ظفر «در 9 فوریه 

2020 به فضا پرتاب کند.  تسنیم  

روایت اندیشکده اروپایی از پیشرفت ایران 
در زمینه پرتاب ماهواره نظامی

یک اندیشللکده اروپایی در گزارشی ضمن اشاره به پرتاب ماهواره نظامی نور، به بررسی 
ابعاد مختلف پیشرفت ایران در زمینه پرتاب ماهواره نظامی پرداخته است.

اندیشکده یوروپین لیدرشیپ نتورک در گزارشی می گوید در روز 22 آوریل )3 اردیبهشت(، 
ایران با موفقیت ماهواره نور را با اسللتفاده از ماهواره بر قاصد پرتاب کرد؛ با پرتاب قاصد، 
ایران از برنامه فضایی خود که از سوی سپاه پاسداران انقاب اسامی توسعه یافته، رونمایی 
کرد. نگارنده می نویسللد نخستین نشانه مبنی بر اینکه پرتاب قاصد، متفاوت با پرتاب های 
قبلی ایران است، انجام شدن آن از سوی سپاه پاسداران بود؛ نقش سپاه پاسداران در پرتاب 
قاصد صرفا محدود به عملیات پرتاب نبوده و مرحله دوم موتور قاصد، و همچنین ماهواره 
نور، از سللوی سللپاه پاسداران توسعه یافته اسللت. یوروپین لیدرشیپ نتورک، در ادامه به 
بررسی پیشرفت در زمینه فناوری پیشرانه جامد در این پرتاب پرداخته و می نویسد موشک 
قاصد ایران یک موشک سه مرحله ای است که به عنوان مرحله نخست از موشک سوخت 
مایع قدر، موتور پیشران جامد سلمان در مرحله دوم و موتوری ناشناخته در مرحله سوم 
اسللتفاده می کند؛ در انتخاب قدر به عنوان مرحله نخست قاصد، نوآوری ایجاد شده است؛ 
مدل ارتقا یافته شللهاب 3، موشک قدر یک نیروی کار استاندارد در نیروی موشکی ایران 
است و پیش از این نیز به عنوان پایه ای برای موشک ماهواره بر سفیر در گذشته استفاده 
شللده اسللت. در ادامه این گزارش آمده است نوآوری قاصد در مرحله دوم آن یعنی موتور 
سلمان با پیشران جامد است که برای نخستین بار در ماه فوریه سال جاری رونمایی شد.

این اندیشکده در بخش دیگری می نویسد یکی دیگر از تغییرات مهم این پرتاب با پرتاب های قبلی 
به خود عملیات پرتاب مربوط می شود؛ ماهواره های قبلی ایران با استفاده از زیرساخت های ثابت 
پرتاب می شدند که شامل مراحل آماده سازی چند روزه می شد، اما قاصد از یک پرتابگر سیار 
مانند پرتابگر هایی که برای موشک های بالستیک به کار می روند، استفاده شد؛ عاوه بر این، پیش 

از پرتاب هیچ هشداری نه از سوی ایران و نه از سوی غرب درباره آن اعام نشد. میزان 

گزارش

بحللران کرونللا باعث شللد جریانللی در داخل کشللور که 
سیاست های خود را همواره بر اساس اخم مو بورهای چشم 
آبی تنظیم می کرد این روزها از مسللیر غرب به صورت پر 

شتاب  به سمت شرق آسیا حرکت کند.
هرچنللد هیاهوی بحران سیاسللی، اجتماعللی و اقتصادی 
ناشی از کرونا جهان را فرا گرفته ولی گسترش روابط میان 
تهران و پکن نشان می دهد که دیپلماسی نگاه به شرق در 
کشللورمان اهمیتی روزافزون برای ایران یافته، که ماحصل 
آن پیشللرفت سیاسللی و اقتصادی برای کشور خواهد بود. 
کم نبودند کسللانی که همیشلله کسللب منافع سیاسی و 
اقتصللادی ایللران را در گرو مراودات با غللرب و تأمین نظر 
سیاسیون اروپایی و آمریکایی می دانستند، از همین رو بود 
که برخی، تا با اخم مو بورهای چشللم آبی روبرو می شدند، 
به سرعت سللعی در تغییر سیاست خود می گرفتند. حتی 
اگر این تغییر رویه، به قیمت زیر پا گذاشللتن منافع هویت 

و ارزش های ملی و دینی کشورمان تمام می شد.
بحران کرونا هرچند تبعات بسللیار بدی برای اقتصاد کشللور 
داشته و طی آن برخی خانواده ها رخت سیاه به تن کردند؛ اما 
شللاید یکی از نکات مثبتی که در آن مستتر بود این موضوع 
بود که نقاب از سیمای واقعی غرب برداشته شد و کشورهایی 
که روزی تاش می کردند خود را بنیان گذاران نظم جهانی و 
تنها کشورهای متمدن بین المللی معرفی کنند، چهره واقعی 
خود را نمایان کردند و باعث شد جریانی در داخل کشور که 
سیاسللت های خود را همواره بر اساس اخم مو بورهای چشم 
آبی تنظیم می کرد این روزها آنها نیز از مسیر غرب به صورت 

شتابناک به سمت شرق آسیا حرکت کنند.
.

نمایش »غرب وحشی« در کرونا
این روزهای کشللورهای غربی بسیار دورتر از آن تصویرهایی 

هسللتند که همیشه رسانه هایشان تاش داشللتند تا از آنها 
منتشللر شود. دیگر از آن تصاویری که سیاستمداران کراوات 
زده برای گسللترش همکاری میان کشللورهای خود شللعار 
سللر می دادند، خبری نیسللت و این تصاویر جای خود را به 
دعواهای سیاسللی، تهدید و دزدیدن ماسک، دستکش و ژل 
ضدعفونی داده است. جی بی پریتزکر فرماندار ایلینویز آمریکا 
در مصاحبه ای با شبکه سللی.ان.ان گفت: در آمریکا ایالت ها 
علیه یکدیگر رقابت می کنند. ما با سللایر کشورها نیز رقابت 

می کنیم. در واقع اینجا فضای غرب وحشی حاکم است.
بلله واقع می توان اقدام کشللورهای غربی در دزدیدن لوازم 
بهداشللتی و درمانی از یکدیگر را می توان بازگشت آنها به 
دوران قرون وسللطی و عصر دزدان دریایی نامید. از همین 
رو بود که مقام های آلمانی در واکنش به اقدامات آمریکا در 
به سرقت بردن ماسک های خریداری شده از چین، گفتند 
که واشللنگتن نبایللد در بحران، از تاکتیک غرب وحشللی 

استفاده کند.
اما دیگر روی سللکه کرونا را می توان در کمک های درمانی 
و اقام بهداشللتی چین و روسللیه به کشورهای غربی دید. 
غربی هللا که همیشلله خود را برتللر از دیگر نقللاط جهان 
می دانسللتند، به یکبللاره متوجلله ناکارآمدی سللاختاری 
کشورهای خود شده و دست نیاز به کشورهای شرقی دراز 
کردند، به طوری که فایننشال تایمز در گزارشی اعام کرد، 
آمریکا از شللرکت کرت روسللیه که پیش تر توسط دونالد 

ترامپ تحریم شده بود، دستگاه ونتیاتور خریده است.
ایللن اتفاقات بر موضوع آغاز جهان پسللا غربللی که در آن 
کشللورهای شرقی از جمله روسیه، هند، چین و حتی ایران 
در آن نقش آفرین بوده و دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا 
تنهللا بازیگران مهللم عرصه بین الملللل نخواهند بود، صحه 
می گذارد و می توان به جرأت گفت که بحران کرونا تصورات 

پوشللالی از اقتدار دنیای متمدن غربی را به اندازه چشم بر 
هم زدنی بر باد داد و افول غرب را سرعت بخشید.

در این میان کمک های چین و روسللیه به ایران نیز بسیار 
قابللل ماحظه بود، به طوری که چین بلله تنهایی تاکنون 
بیللش از 30 محموللله کمک های بهداشللتی و درمانی که 
شللامل بیش از 500 هزار کیت تشخیص کرونا، 500 اتاق 
پیش سللاخته بیمارستانی، 10 میلیون ماسک، بیش از دو 
میلیون دسللتکش و حدود 400 عللدد ونتیاتور بود را به 

ایران ارسال کرده است.
در کنار آن پیام بسللیاری از چینی ها بلله ایران با محتوای 
»ایران قوی باش« نشللان می داد، اقدامللات اولیه ایران در 
ارسال کمک به چین و حمایت دستگاه دیپلماسی به موقع 
از پکن در ابتدای شیوع کرونا، سطح روابط سیاسی ایران و 

چین را به مرحله جدیدی وارد کرده است.
سال هاسللت که در ایران موضوع نگاه به شللرق و گسترش 
روابط با کشللورهای شرق آسیا مورد تاکید بوده است؛ ولی 
آنچه در عمل توسط وزارت امور خارجه طی سال های اخیر 
همچنان پیگیری می شد، همانا ارتباط با کشورهای غربی و 

تاش برای راضی کردن آنها بوده است.
حتی بعد از خروج آمریکا از برجام و بدعهدی های اروپایی ها 
در اجللرای تعهدات خود ذیل توافق هسللته ای و همچنین 
قول های پوچ برای جبران خسللارات تصمیم دونالد ترامپ 
بللرای خروج از برجام باعث نشللد تا مقامات وزارت خارجه 
و دولتمللردان دل از غرب و دنیای غرب کنده و منافع ملی 
را به نفع شایسته دنبال کنند؛ اما بحران کرونا و فرو رفتن 
کشللورهای اروپایی و آمریکا در باتاق بحران و در مقابل، 
همیاری به موقع دولت چین به کشللورمان نشللان داد که 
حوزه ای که سللال ها مورد غفلت بللوده، راهکار موفقیت در 

آینده است.

ابوالفضللل ظهره وند سللفیر اسللبق کشللورمان در ایتالیا و 
افغانستان به مهر گفت: آنچه در غرب شاهدیم، اختاف میان 
دو سللوی آتانتیک است و این موضوع نشان می دهد که ما 
در کشللور باید نگاه به شللرق را در اولویت سیاست خارجی 
خود قرار دهیم. ما برای یکبار و همیشه باید از توهم رابطه با 
غرب دست برداشته و در دستگاه سیاست خارجی، نگاه واقع 
بینانه ای مبتنی بر الزامات ساختاری، نیازهای ملی و جهت 

گیری کلی در دستور کار قرار قرار دهیم.
از سللوی دیگر سید هادی سللید افقهی کارشناس مسائل 
بین الملللل نیللز در همیللن زمینه گفت: پیمان شللانگهای 
از مللواردی اسللت که ایللران می توانللد روی آن کار کند و 
ظرفیت های این سللازمان برای کشورمان بسیار خوب بوده 

و منفعت باالیی به همراه دارد.
جواد منصوری سفیر اسبق ایران در پکن نیز اظهار داشت: 
ما سللال ها به دلیل حاکللم بودن فضای نللگاه به غرب در 
کشور، در مورد کشورهای شرق غفلت به خرج دادیم و این 
یک خسللارت بوده است. اما اگر بتوانیم در دوران پساکرونا 
با اسللتفاده از ظرفیت های داخلی و پتانسیل های خوبی که 
کشللورمان دارا است، سیاست اصولی خود را با کشورهایی 
نظیر روسیه و چین که در زمره کشورهای شرق در راهبرد 
دیپلماسللی ما تعریف می شللوند به پیش ببریم، کشللوری 

نیرومند در سطح آسیا خواهیم بود.
بنابرایللن باید وضعیت پیش آمده را کلله یک تهدید برای 
کشور محسوب می شللد، با اتخاذ سیاست های راهبردی و 
درست به فرصت تبدیل کرد که اوالً با اعمال یک سیاست 
درسللت و اصولی که منطبق با منافع ملی کشورمان باشد، 
اولویت های سیاسللت خارجی را در چارچوب نگاه به شرق 
تنظیم کنیم که این موضوع می تواند در حوزه های سیاست 

و اقتصاد کشور مؤثر و کارا باشد.

دیپلماسیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz یک شنبه  7 اردیبهشت 1399  شماره 5289 

کاهش روابط ایران با غرب درپساکرونا
تعامالت خارجی در دیپلماسی شرقی:

زود است بگوییم فرصتی برای حل اختالف با ایران وجود دارد
سفیر امارات در آمریکا گفته برای اظهارنظر درباره اینکه آیا بحران ناشی 
از شیوع کرونا فرصتی برای حل اختاف با ایران ایجاد می کند یا نه زود 
اسللت. از یوسف العتیبه پرسیده شد شللیوع بحران کرونا چگونه دیدگاه 
امارات درباره ایران، یمن و سللایر کشورها در منطقه را تغییر داده است.  

مقام اماراتی گفت: فرصت هایی وجود دارد. فکر می کنم کشورهایی هستند 
که نگاهی به منطقه و بحرانی که با آن مواجهند خواهند انداخت و به دنبال 
فرصتی برای حل مشکات و تاش برای از بین بردن اختافات خواهند بود.

او سپس در پاسخ به این سوال که آیا فرصتی واقعی برای حل اختاف با ایران وجود 
دارد هم گفت: نمی دانم. فکر می کنم هنوز معلوم نیست و خیلی زود است بخواهیم 
این را بگوییم. نمی دانم آیا کرونا تحوالت و ذهنیت تصمیم گیران در آنجا )در ایران( 

را تغییر می دهد یا خیر. فکر می کنم هنوز باید منتظر بمانیم.  فارس 

واکنش شمخانی به گستاخی آمریکا در برابر ایران
دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به مخالفت آمریکا با درخواست 
وام ایللران از صنللدوق بین المللی پول عنوان کللرد: دولت های ثالث دو 
تعهللد دارند، قطع همکاری با دولت ناقض و اقللدام برای رفع وضعیت 

غیرقانونی.
علی شمخانی در توئیتی با اشاره به مخالفت آمریکا با درخواست اعطای 

وام ایران از صندوق بین المللی پول نوشللت: مخالفت آمریکا با درخواسللت 
وام ایللران از صندوق بین المللی پول نقض قاعده آمره حق بر سللامتی اسللت. 
دولت های ثالللث دو تعهد دارند، قطع همکاری با دولت ناقض و اقدام برای رفع 
وضعیت غیرقانونی. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیرا در 
اظهاراتی اعام کرد که آمریکا درخواست این اتحادیه برای موافقت با اعطای وام 

از سوی صندوق بین المللی پول به ایران را رد کرده است. صداوسیما 

انتقاد ریابکوف از مواضع اخیر آمریکا علیه ایران
معاون وزیر خارجه روسللیه از اظهللارت تند مقامات آمریکا علیه ایران 

ابراز نگرانی کرده است.
سرگئی ریابکوف تاکید کرد که مقامات مسکو به شدت نگران اظهارات 
شنیده شده در واشنگتن علیه تهران درباره هدف قرار دادن احتمالی 

قایق های ایرانی در خلیج فارس هسللتند. ریابکوف در تفسیر وضعیت 
کنونی گفت: مسلماً ما خواستار خویشتن داری هر دو طرف هستیم و البته 

یادآور می شویم که توان بالقوه بروز یک درگیری نظامی در این منطقه که برای 
امنیت جهانی بسیار اهمیت دارد، از بین نرفته و بسیار قابل توجه است.

پیش از این، در اواسط ماه آوریل فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا گزارش 
داده بود که قایق های سپاه پاسداران در کنار کشتی های جنگی آمریکا در خلیج 

فارس به طور خطرناکی مانور دادند. تسنیم 

االخبار بررسی کرد

 تکامل خودکفایی ایران در زمینه هوافضا پس از پرتاب ماهواره نظامی


