
واکنش ایران به مسدودسازی دامنه 
اینترنتی رسانه های ایرانی 

وزارت امللور خارجلله جمهوری اسللامی ایران در 
صفحلله توئیتر خود با انتشللار تصاویللر خبرگزاری 
فارس، صدا و سللیما و موسسه فرهنگی مطبوعاتی 
ایللران اعللام کرد:  جمهوری اسللامی ایللران قویا 
تصمیللم خزانلله داری آمریللکا در مسدودسللازی 
دسترسی به دامنه اینترنتی رسانه های ایرانی را که 
مغایللر با اعامیه جهانی حقوق بشللر و آزادی بیان 

است، محکوم می کند.
وزارت خارجلله ایران می افزایللد: اقدام این رژیم در 
سللاکت کردن جریان رسللانه ای بدیل، آمریکا را به 
نقللض کننده اصلی نظللم قانون محللور بین الملل 

تقلیل داده است. مهر 

گفتگوی تلفنی آنتونیو گوترش با ظریف 
آنتونیو گوترش دبیرکل سللازمان ملل  در سومین 
گفت وگوی تلفنی خود با محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشللورمان در دو هفته اخیر، از تاش 
های جمهوری اسللامی برای آتللش بس در یمن و 

آغاز گفتگوهای سیاسی استقبال کرد.
طرفیللن در ایللن گفت وگو بللر لزوم باز شللدن و 
امنیت مرزها و بنادر یمن برای ارسللال کمک های 
بشردوسللتانه به مردم یمن بویژه در شرایط شیوع 

کرونا تاکید کردند. صداوسیما 

اخبار

فعالیت های فضایی ایران همواره در مسیر 
صلح آمیز بوده است 

عضو فراکسیون مستقلین والیی مجلس تاش های 
ایللران در حوزه فضایی را صلح آمیز خواند و تاکید 
کرد: ایران در تاش اسللت تللا پرتاب ماهواره های 

خود را از مدار لئو به ژئو ارتقا دهد.
قاسم احمدی الشکی با بی اساس خواندن اظهارات 
وزیر خارجه آمریکا مبنی بر صلح آمیز و غیرنظامی 
نبودن برنامه فضایی ایران، گفت: جمهوری اسامی 
ایران مدتی اسللت که فعالیت هللای قابل قبولی را 
در حللوزه علوم فضایی در دسللتور کار قللرار داده 
که اگرچه چند اقدام ناموفق در ماه های گذشللته 
داشللت اما در مجموع هم در حوزه ماهواره ها و هم 
ماهواره برهللا اقدامات و پیشللرفت های قابل قبولی 

داشته است.
نماینده مردم نوشللهر و چالوس در مجلس شورای 
اسللامی  با بیللان اینکه ایران در حللوزه فضایی و 
پرتللاب ماهواره هللم اکنون در مدار لئللو قرار دارد 
ادامه داد: این به معنای آن اسللت که ما در شرایط 
کنونی در مدار کوتاه قرار داریم به طوریکه ماهواره 
بللر ما امکان طی مسللافت 425کیلومتری دارد که 
در همین زمینه کارهای قابل قبولی البته در مدت 

محدود تحت عنوان ماهواره نور یک انجام شد.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی ایران برای قرار گرفتن 
ماهواره ها در مدار ژئو با مسافت طوالنی تر است افزود: 
طبق برنامه ریزی های انجام شده سیاست جمهوری 
اسامی ایران این اسللت که در بحث پرتاب ماهواره 
هللا بتواند مدار چند هزار کیلومتللری را طی کرده و 
در مدار ژئو قرار گیرد. احمدی الشکی اقدامات ایران 
در حللوزه فضایی را علمی خواند و تاکید کرد: همان 
طور که دانشللمندان ایللران در حوزه هایی همچون 
سلللول های بنیادی، نانو تکنولللوژی، بایو تکنولوژی 
و ... پیشللرفت های قابل قبولی حاصل کرده طبیعی 
است که در حوزه دانش فضایی هم به دستاوردهای 

چشمگیری دسترسی پیدا کند.
ایللن نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه طبیعی 
است پیشللرفت های فضایی ایران به مذاق دشمن 
خوش نیامده و به دنبال تهدیدآمیز جلوه دادن آن 
باشللد، تصریح کرد: دشمن درصدد است تا هرگونه 
تللاش صلح آمیز و علمی ایران را که به اسللتقال 
کشور کمک می کند را در مسیر میلیتاریسم جلوه 
دهللد این در حالی اسللت که ایران همانند سللایر 
کشللورها با پرتاب ماهواره بر مللدار زمین به دنبال 
رصد فضا بللوده و اینکه بدانللد در منطقه و جهان 

چه می گذرد.
عضو فراکسللیون مسللتقلین والیی مجلس شورای 
اسللامی با تاکید بللر اینکه به هیچ وجلله فعالیت 
های فضایی ایران غیرصلح آمیز نیست تاکید کرد: 
این سللوال مطرح است که چرا پرتاب ماهواره برای 
آمریکایی ها صلللح آمیز و برای ایران غیرصلح آمیز 
است، واقعیت این است که ایران هیچ گاه در حوزه 
فضایی فعالیت نظامی نداشللته بلکه در تاش است 
تا فعالیت صلح آمیز و علمی خود را پیگیری کرده 
و  ماهواره را از قرار گرفتن در مدار لئو به ژئو ارتقا 

دهد. خانه ملت 

از نگاه دیگران 

پرتاب ماهواره نور در هفته ای که گذشت آنچنان آمریکایی ها 
را برآشللفت که اعام کردند این موضوع را به شورای امنیت 
سللازمان ملل ارجاع می دهند و ایران هم اسللتناد آمریکا به 

قطعنامه 22۳۱ را بی جا و خاف واقعیات خواند.
صبح چهارشللنبه سوم اردیبهشت ماه و پس از آنکه ماهواره 
نور به عنوان نخسللتین ماهواره نظامی جمهوری اسللامی 
ایران از ماهواره بر سلله مرحله ای قاصد از کویر مرکزی ایران 
توسط سپاه پاسداران انقاب اسامی با موفقیت پرتاب و در 
مدار 425 کیلومتری زمین قللرار گرفت، آمریکایی ها، رژیم 
صهیونیستی و سه کشور اروپایی به آن واکنش  نشان دادند 

که البته واکنش ایران را به همراه داشت.
دونالللد ترامللپ رئیس جمهور آمریللکا در واکنش به پرتاب 
نخسللتین ماهواره نظامی ایران به فضا گفت که واشللنگتن 
ایللران را از نزدیک زیر نظر دارد. وی که در کنفرانس خبری 
در کاخ سللفید صحبللت می کللرد، افزود: ما بیشللتر از خود 
ایرانی ها درباره آنها می دانیم.  در همین خصوص فواد ایزدی 
تحلیلگر مسللائل آمریکا در گفتگو با فللارس درباره واکنش 
آمریکایی ها به پرتاب ماهللواره نور عنوان کرد: اینکه آمریکا 

به شللدت از پرتاب ماهواره برآشفته کاما قابل درک است. 
آمریکا چند سال است سیاست فشار حداکثری را علیه دولت 
و ملللت ایران به کار گرفتلله و با توجه به صدمات زیادی که 
در این زمینه متحمل شللده،  در حال حاضر متوجه شده که 
نه تنها این سیاسللت فشار حداکثری کارسللاز نبوده،  بلکه 
ایران قوی تر شللده و در حال حاضر به فناوری دسللت یافته 
که به غیر از چند کشللور محدود، کشللورهای دیگر در دنیا 
آن را در اختیللار ندارنللد. وی پرتاب این ماهللواره را یکی از 
نمادهای شکسللت سیاسللت آمریکا در قبال اعمال فشار بر 
ایران برشللمرد و افزود: پرتاب ماهواره نور برای افرادی مثل 
پامپئو شکستی بزرگ است.  این تحلیلگر مسائل بین الملل 
درباره ابراز نگرانی سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان 
در خصوص پرتاب این ماهواره نیز عنوان کرد: اینکه برخی از 
کشورهای اروپایی از این اقدام ناراحت شدند نشان می دهد 
برخاف تفکری که در داخل کشللور بللوده و نگاه مثبت به 

کشللورهای اروپایی و اینکه یک سال است  عده ای در داخل 
کشللور منتظر برجام اروپایی نشسته اند، خصومت اروپا علیه 
مردم و دولت ما گسللترده است و این هم یک آزمایش برای 
کشللورهای اروپایللی بود که نلله تنها نقد جدی نسللبت به 
فعالیت  ها و عملکرد خاف دولت آمریکا نداشتند، بلکه همراه 
با آمریکا هستند و هر فرصتی پیدا کنند، علیه ایران دست به 
فعالیت می زنند. ایزدی یادآور شد: اینکه ماهواره بود و پرتاب 
شللد، حتی اگر موشللک بود و حتی موشک بالستیک یا هر 
موشللک دیگری، هیچ توافقی در سطح بین الملل نداریم که 

فعالیت های موشکی یک کشور را محدود کند. 
وی با بیان اینکه موشک مثل داستان ساح هسته ای نیست 
و ما ان.پی.تی موشللکی نداریم، گفت: ساح هسته ای چون 
ساح کشللتار جمعی اسللت، محدودیت های بین المللی بر 
آن مترتب اسللت ولی برای موشک محدودیتی نیست. این 
کارشللناس مسللائل آمریکا با ذکر این نکته که آمریکایی ها 

عنوان کردند که این پرتاب ماهواره نبوده بلکه تست موشکی 
بوده و بحث ماهواره بحث واقعی نیسللت، خاطرنشللان کرد: 
حتی اگر ایران می خواسللت موشک تسللت کند که نکرده، 
هیچ مشللکلی نیسللت و هیچ محدودیتی برای موشللک در 
دنیللا نداریم و پرتاب این ماهواره نقض هیچ معاهده و حتی 
قطعنامه 22۳۱ هم نیست، چون محدودیت قطعنامه 22۳۱ 
تسللت موشک هایی است که قابلیت حمل بمب اتم را دارند 
و ایللن در حالی اسللت که ایران بمب اتم نللدارد و عاوه بر 
آن، ذیللل برجام عمل می کند. ایللزدی اضافه کرد: در رابطه 
بللا محدودیت هایی هم که ایران برای خللود پذیرفته، اقدام 
بلله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی کرده و گام های کاهش 
تعهدات برجامی آن هم در چارچوب این توافق اسللت. ایران 
اقدامات نظارتی را کاهش نداده، بلکه برنامه هسللته ای صلح 
آمیز ایران به صورت منظم توسللط آژانس بین المللی انرژی 
اتمی رصد می شللود و این سللازمان قبل و بعد از برجام ادعا 
نکرده که ایران برنامه سللاخت ساح هسللته ای دارد و این 
کارهایی کلله دولت های غربی انجام می دهند، در راسللتای 

فعالیت های ضد ایرانی آنهاست.  فارس 

گزارش

ایللن روزهللا در کنار ویروس کرونا که نظللم جهانی را بر هم 
ریخته و بسللیاری از کشورها از جمله آمریکا و متحدانش را 
سردرگم کرده است، رفتارهای سخیف دونالد ترامپ مستأجر 
کاخ سفید نیز بیش از گذشته با نقد منتقدان مواجه و حتی 
در برخی موارد با واکنش نیز همراه اسللت؛ تازه ترین سخنان 
سخیف و تمسخر آمیز ترامپ پیشنهاد تزریق مواد ضد عفونی 
کننللده به بیماران ویروس کرونا بود که باعث مرگ ده ها نف 

راز شهروندان آمریکایی شد!
از طرف دیگر وی تاش دارد با برخی سیاست های اقتصادی 
ضمن پوشللاندن ناکامی اش در برابر کنتللرل ویروس کرونا، 
رویکردهای سخیف خود را در عرصه بین الملل نیز بپوشاند 
که نتوانسته موفق عمل کند.  جدیدترین گاف ترامپ، پیشنهاد 
وی برای تزریق مواد ضدعفونی کننده به بیماران کرونایی بود 
که نه تنها وی را با تمسللخر مخالفین سیاسللی مواجه کرد، 
بلکه واکنش سازمان غذا و داروی آمریکا را نیز در پی داشت؛ 
از این رو وی بللرای پرهیز از گاف های جدید، کنفرانس های 
خبللری روزانه درباره بیماری کرونا را با این ادعا که بیهوده و 
وقت گیر است؛ لغو کرد. از آغاز شروع این نشست های خبری 
که ترامپ سعی می کرد از آنها به عنوان وسیله ای تبلیغاتی در 
کارزار انتخاباتی 2۰2۰ استفاده کند؛ محبوبیت او به ویژه در 
۳ ایالت کلیدی غرب میانه با کاهش همراه بوده اسللت. البته 
کارنامه ترامپ در گاف و تصمیمات ناگهانی تقریبا سیاه است، 
خللروج از معاهده پاریس گرفته تا پاره کردن برجام و اعمال 
بیشترین فشللار و تحریم ها علیه مردم ایران که با موجی از 
انتقادات همراه اسللت. او حتی با دادن وام به ایران از سللوی 

صندوق بین المللی پول مخالفت کرد.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پیامی توئیتری در تاش 
برای رهایی از موج انتقادات علیه خود در موضوعات مختلف 
و گرم کردن تنور انتخابات ریاسللت جمهوری سال جاری در 
این کشور در پیامی توئیتری نوشت: به نیروی دریایی آمریکا 
دستور داده ام هر شناور ایرانی که به کشتی های آمریکایی )در 

خلیج فارس( متعرض شوند هدف قرار داده و نابود کنند.
این در حالی است که ترامپ از سویی در موضوع نظارت سپاه 
بر حریم آبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان به ویژه پس 
از هشدار اخیر قایق های گشللت زنی سپاه پاسداران انقاب 

اسللامی به شللناورهای آمریکایی در خصوص لزوم پرهیز از 
اقدامات تحریک آمیز در افکار عمومی کشللورش تحت فشار 
قرار دارد و لذا برای خاصی از انتقادات گسللترده مجبور به 

الف زنی جدیدی شده است.
از سللوی دیگر هر چه بلله زمان برگزاری انتخابات ریاسللت 
جمهوری آمریکا نزدیک تر می شللویم، ترامللپ برای گرم تر 
کردن تنور انتخابات و جلب آرای بیشللتر مخصوصاً از سوی 

تندروها در این کشور چاره ای جز فرار به جلو ندارد.
در همین رابطه، رئیس جمهوری ترامپ با انتقادات زیادی از 
سللوی افکار عمومی این کشور در خصوص مقابله دیرهنگام 
با شیوع ویروس کرونا مواجه است و لذا می کوشد تا با ارسال 

پیام هایی از بار مسئولیت خود شانه خالی کند.
از سللوی دیگر، این پیام ترامپ را می توان واکنشللی از سللر 
استیصال به پرتاب ماهواره نور به عنوان بخشی از برنامه صلح 

آمیز دفاعی فضایی ایران نیز توصیف کرد

بررسللی سللابقه رفتار آمریکایی ها در منطقه در قبال ایران 
حکایت از آن دارد که رجزخوانی بسیاری از مقامات آمریکایی 
علیه جمهوری اسامی ایران یک بلوف و جنگ روانی نیست 
و هرگاه آمریکایی ها مطمئن شده اند که اقدام نسنجیده آنها 
با پاسللخ جدی مواجه خواهد شللد به طرق مختلف با تاش 
برای حفظ وجهه از اظهارات و تهدیدات خود عقب نشللینی 

کرده اند.
پس از واکنش ایران و سرلشللگر سامی به تهدیدات ترامپ 
بار دیگر موجب شد تا مقامات پنتاگون به عقب نشینی وادار 
شللوند به طوری که مجله آمریکایی فارین پالسی در مطلبی 
تحت عنوان پنتاگون اظهارات ترامپ را در حد یک هشللدار 
تقلیل داد از عقب نشللینی آمریللکا از تهدیدات ترامپ خبر 
داد. فارین پالسللی در این خصوص نوشت مقامات پنتاگون 
از اظهارات ترامپ متعجب شده و سعی در تعدیل آن کردند 
بلله طوریکه معاون وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی 

خود با اشاره به اظهارت ترامپ گفت: اظهارات وی )ترامپ( بر 
اهمیت حق دفاع از خود و امنیت کشتی های آمریکایی تاکید 
داشللت. در همین زمینه سید رضا صدرالحسینی کارشناس 
مسللائل سیاسی در گفت وگو با سیاسللت روز درباره رویکرد 
دونالد ترامپ و تبعاتش برای سللایر کشللورها گفت: پس از 
روی کارآمدن دونالد ترامپ و ورودش به کاخ سفید اتفاقات 
عجیب و غریبی به خصوص در حوزه بین الملل افتاد، خروج 
آمریکا از تعدادی سللازمان های بین المللی و سللازمان های 
منطقه ای و حتی برجام موجب تعجب همپیمانان وی شللد 
و شللرایطی فراهللم آمد که آمریکا از نظللر بین الملل با افت 
قابل توجهی روبرو شللود.  وی افللزود: باالخص که اقدامات 
اخیللر ترامپ موجب دلخوری هم حزبی هایش و البته مردم 
آمریکا شللده اسللت؛ از طرف دیگر وی تللاش دارد با برخی 
سیاسللت های اقتصادی ضمن پوشاندن ناکامی اش در برابر 
کنترل ویروس کرونا، رویکردهای سللخیف خود را در عرصه 

بین الملل نیز بپوشاند.  
این استاد دانشگاه اظهارداشت: اما با بوجود آمدن بحران کرونا 
ترامپ نشللان داد که علیرغم اینکه یک کاسللب موفق است 
اما یک سیاسللتمدار موفق نیست، در همین چند روز درصد 
محبوبیت ترامپ پایین آمده و کارزار انتخاباتی ترامپ نشان 
دهنده افول نگاه لیبرال دموکراتیک اسللت و اندیشللمندان 
جهان به این نتیجه رسللیدند که از آمریکا جز ظاهرش چیز 

دیگری باقی نمانده است.
انتقاد افکار عمومی به رفتارهای اخیر ترامپ

محمد صادق کوشکی کارشناس مسائل سیاست خارجی نیز 
درباره رفتارهای اخیر ترامپ به سیاست روز گفت: تصمیمات 
کان از جمللله موضوع رویکرد نظامی گری در خلیج فارس 
و برهللم زدن منطقه غرب آسللیا این تصمیمات، تصمیماتی 

نیست که شخص ترامپ بتواند اتخاذ کند.
وی افللزود: رویکردهای اخیر ترامپ از جمله تزریق مواد ضد 
عفونی به بیماران کرونای، بیشتر جنبه انتخاباتی و تبلیغاتی 
دارد که تا حدودی نیز موجب تمسخر و انتقاد افکار عمومی 
شده است. این کارشناس مسائل سیاست خارجی خاطرنشان 
کرد: افول ترامپ در کارزار انتخابی نیز قابل مشاهده است و 
ناتوانی او در کنترل ویروس کرونا به نفع او تمام نشده است.
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شوخی مرگبار 
رفتارهای سخیف ترامپ صدای افکار عمومی را در آورده است

کارشناس مسللائل بین الملل گفت: اگر بتوانیم الگوهای 
تولیللد و صادرات را با هم متناسللب کنیم و وزارت امور 
خارجه بتواند از این شرایط اسللتفاده کند،می توانیم در 

شرایط»پساکرونا« اقتصاد خود را احیا کنیم.
محمود شللوری درباره موضوع نگاه ایران به شرق، گفت: 
نوع روابط کشللورمان با چین و روسللیه به دلیل روابط 
خاص جمهوری اسللامی ایران در 4۰ سللال گذشللته، 

همیشه رابطه ای دوستانه بوده است.
وی با اشاره به کمک های چین به ایران در مسیر مبارزه 
با کرونا، افزود: اهدای کمک های چین به ایران بخشی از 

همین روابط دوستانه میان تهران و پکن است.
تحلیلگر مسائل بین الملل گفت: جای تعجب ندارد که در 
شللرایطی که آمریکایی ها تاش می کنند بیشترین فشار 
را علیه ایران وارد کنند و هر روز تحریم های تازه ای علیه 
کشللورمان اعمال می کنند، نوع رابطه ما با کشللورهایی 
مانند چین و روسللیه هم برای مللا تعیین کننده بوده و 
هم می تواند موازنه ای را کلله می توانیم در مقابل ایاالت 

متحده ایجاد کنیم را ایجاد کند.
شللوری افزود: البته این نکته را نیللز باید لحاظ کرد که 
نباید انتظارات زیادی داشللت و باید انتظار خود از سطح 
روابط را منطقی گردانیم؛ نوع رابطه ما با چین و روسیه 
هللم برای ما و هم برای این کشللورها مثبت و سللازنده 

خواهد بود.

وی دربللاره اقدامللات دسللتگاه سیاسللت خارجی برای 
کاستن از تبعات کرونا در حوزه اقتصاد، تاکید کرد: کرونا 
تأثیرات شللگرفی بر اقتصاد جهانی گذاشللته و بسیاری 
از اقتصادهللای بللزرگ جهانللی دچار مشللکات جدی 
شللده اند. کرونا همچنین بر مبللادالت و الگوی تبادالت 

همکاری های اقتصادی جهانی تأثیر گذاشته است.
کارشللناس مسللائل بین الملل اضافه کللرد: این موضوع 
نیز مطرح می شللد که ممکن اسللت در دوران پساکرونا 
برخی از کشللورهای جهان الگوهللای صادرات و واردات 
خود را تغییر داده و شللاید جایگاه های کشورها به لحاظ 
اقتصللادی تغییر یابد. در این چارچوب به نظر می رسللد 
کشورهایی که بتوانند از این فرصت پیش آمده استفاده 

کنند، می توانند برنده بازی باشند.
شللوری تصریح کرد: مشخصاً می توان حدس زد که بعد 
از این بحران بعضی از کشللورها در اقتصاد جهانی دچار 
مشکل خواهند شد و برخی نیز برنده خواهند بود. طبیعتاً 
اگر فرصت ها خوب شناخته شود، ایران می تواند از تهدید 
کرونا یک فرصت برای خود بسازد. وی خاطرنشان کرد: 
اگللر بتوانیم الگوهللای تولید و صادرات کشللور را با هم 
متناسب کنیم و وزارت امور خارجه بتواند از این شرایط 
اسللتفاده کنللد و برخی تعامات اقتصادی کشللور را که 
دچار خدشه شده اند، تغییر دهد، ما می توانیم در شرایط 

پس از کرونا اقتصاد خود را احیا کنیم. مهر 

محمود شوری:

وزارت خارجه برای »پساکرونا« برنامه داشته باشد
کارشناس مسائل بین الملل گفت: آمریکا تاش می کند 
با اعمال فشارهای تبلیغاتی ایران را در لیست تحریم های 

تسلیحاتی قرار دهد.
قاسم محبعلی با اشاره به اظهارات هایکو ماس وزیر امور 
خارجه آلمللان مبنی بر انجام تراکنش دوم اینسللتکس 
در روز هللای آتی، گفت: مطابق برجام و قطعنامه 22۳۱ 
شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های تسلیحاتی ایران 

پس از پنج سال برداشته می شوند.
او افللزود: آمریکایی ها در تاشللند تا اجللازه ندهند این 
تحریم ها که اکتبر 2۰2۰ منقضی خواهد شللد، برداشته 
شللود؛ در همین راسللتا نیازمند این هسللتند تا شورای 
امنیت سللازمان ملل مجددا قطعنامه تحریم علیه ایران 
صادر کنند که بلله عقیده من در حال حاضر زمینه های 

الزم برای این اتفاق وجود ندارد.
محبعلی ادامه داد:، چین، روسللیه و کشور های اتحادیه 
اروپا موافق اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران نیسللتند؛ 
بنابراین ایاالت متحده با اعمال فشار های تبلیغاتی تاش 
می کنللد بهانه ای پیدا کنند تا ایران را از نظر بین المللی 

در لیست تحریم تسلیحاتی قرار دهند.
این کارشللناس مسائل بین الملل در پاسخ به این سوال 
که آیا ترامپ که از برجام خارج شللده می تواند در مورد 
قطعنامه 22۳۱ نظر دهد یا خیر، گفت: قطعنامه 22۳۱ 
با برجام متفاوت است؛ زیرا این قطعنامه از سوی شورای 

امنیت سللازمان ملل صادر شللده که آمریکا هم یکی از 
اعضای دائم آن اسللت، اما برجام توافقللی میان ایران و 
۱+5 اسللت که شللورای امنیت آن را تایید کرده است؛ 
بنابراین واشنگتن می تواند درباره این موضوع در شورای 

امنیت صحبت کند.
او در پاسخ به این سوال که آیا آمریکایی ها تنها می توانند 
این موضوع را در شللورای امنیللت مطرح کنند یا گزینه 
دیگری هم دارند، تصریح کرد: آمریکایی ها که خودشان 
یکجانبه ایران را تحریم کرده اند، آنچه در حال حاضر به 
دنبالش هستند تحریم بین المللی است که سایر اعضای 
شللورای امنیت هم با آن موافقت کنند که به عقیده من 

در شرایط فعلی چنین زمینه ای وجود ندارد.
محبعلی در پایان با اشاره به راه هایی که آمریکا می تواند 
از طریللق آن تحریم های بین المللللی علیه ایران اعمال 
کنللد، تاکید کللرد: مگر اینکه آمریللکا توافقاتی با چین، 
روسللیه و اتحادیه اروپا انجام دهند تا موافقتشللان برای 
تحریم ایللران را جلب کنند، اما در حللال حاضر به نظر 

نمی رسد که چنین زمینه ای وجود داشته باشد.
تحریم های تسلللیحاتی ایران در شهریور، مهر امسال به 
پایان می رسد؛ به همین دلیل ایاالت متحده تحرکاتی را 
برای تمدید این تحریم ها آغاز کرده اسللت که به عقیده 
کارشناسللان جامعه بیللن المللی پذیللرای این موضوع 

نخواهد بود. باشگاه خبرنگاران 

کارشناس مسائل بین الملل:

واشنگتن با فشار تبلیغاتی سعی در تحریم تسلیحاتی ایران دارد

درخواست پارلمان آلمان برای یک توافق هسته ای جدید 
رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان خواسللتار یک توافق هسته ای 

جدید و گسترده تر با ایران شد که موضوعات منطقه ای را نیز شامل شود.
نوبرت روتگن ضمن مطرح کردن درخواسللت یک توافق هسته ای جدید 
با ایران گفت: هدف توافق هسللته ای جلوگیری از دسللتیابی به توانمندی 

تسلیحات هسللته ای ایران بود. بعد از خروج یکجانبه ایاالت متحده آمریکا 
از ایللن توافللق، ایران هم اکنون بار دیگر تهدیدات به از سللرگیری فعالیت های 

هسته ای را آغاز کرده است بنابراین ضروری است که توافق جدیدی را آغاز کنیم که 
گسللترده   تر باشد و همچنین موضوعات مربوط به ثبات منطقه ای را نیز دربربگیرد. 
علیرغم مخالفت های جامعه بین الملل و پایبندی کامل ایران به مفاد برجام، »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا بدون توجه به درخواست های آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و جامعه جهانی و حتی برخی مقام های داخلی آمریکا، به صورت یکجانبه در 

اردیبهشت ماه سال 97 از توافق هسته ای با ایران خارج شد. فارس 

پامپئو خواستار تمدید تحریم  تسلیحاتی علیه ایران شد
وزیر خارجه آمریکا با تکرار اتهام زنی به ایران خواستار تمدید تحریم های 
تسلیحاتی سللازمان ملل علیه جمهوری اسامی شد که در مهرماه 99 
منقضی می شللود. مایک پامپئو گفت: کشللور پیشتاز جهان در حمایت 
از تروریسللم و ضد-یهود نباید اجازه خرید و فروش ساح های متعارف 

را داشللته باشد. طبق یکی از بندهای قطعنامه 22۳۱ که از سال 2۰۱۶ 
میادی اجرایی شد، ایران تا پنج سال از خرید تسلیحات تهاجمی منع شده 

است. این بند از قطعنامه در اکتبر سال 2۰2۰ )مهر ماه ۱۳99( منقضی می شود 
و پس از آن ایران این امکان را خواهد داشت که از کشورهای خارجی جنگ افزار 
بخرد. وزیر خارجه آمریکا سللپس با مطرح کردن این اتهامات بار دیگر خواستار 
محدود شدن فعالیت های موشکی ایران شد و گفت: تمامی کشورهای صلح طلب 
باید توسعه فناوری های موشک بالستیک ایران را رد کنند و برای محدود کردن 

برنامه های خطرناک موشکی ایران به یکدیگر بپیوندند. تسنیم 

واکنش ایران به تحرکات اخیر رژیم صهیونیستی 
سللخنگوی وزارت امور خارجه ایران تحرکات اخیر رژیم صهیونیستی 
در گسللترش شهرک سللازی و الحاق بخش هایی از کرانه باختری به 

اراضی اشغالی سال ۱94۸ را به شدت محکوم کرد.
سید عباس موسللوی اینگونه اقدامات غیر قانونی را نقض قوانین بین 

المللی و تهدیدی برای صلح و امنیت در منطقه دانسللت و از سللازمان 
ملللل متحللد و دیگر مجامع بیللن المللی خواسللت در چارچوب وظایف و 

مسللئولیت های خود در مقابله با این تحرکات عمل کنند. وی با اشللاره به سوء 
اسللتفاده رژیم اشللغالگر قدس از شرایط جاری ناشی از شیوع کرونا، افزود: مردم 
مظلوم فلسللطین همزمان با کرونا با ویروس هایی چون اشللغالگری، محاصره و 
تحریم در حال مبارزه هسللتند.  وی  از سللازمان ها و مجامع بین المللی و نیز 
کشورهای جهان خواست تا به کمک مردم فلسطین آمده و اجازه ندهند بار دیگر 

مردم مظلوم فلسطین از خانه و کاشانه خود آواره شوند. وزارت خارجه

پرتاب ماهواره ای که آمریکایی ها را برآشفت


