
ادعای جدید آمریکا علیه دو تبعه ایران
دادس��تان های آمریکایی روز شنبه دو تبعه ایران را 
ب��ه تالش برای دور زدن تحریم ها علیه ایران متهم 
کرده اند. دفتر دادس��تانی آمریکا مدعی ش��ده این 
دو تبع��ه ایران که 55 و 42 س��ال س��ن دارند در 
دادگاه منطقه ای واشنگتن به نقض قوانین صادرات 
علیه ایران متهم ش��ده اند.در این بیانیه اشاره ای به 
محل س��کونت این دو تبعه اش��اره ای نشده است.  
روزنامه واش��نگتن پست به نقل از مقام های وزارت 
خزانه  داری آمریکا نوش��ته این افراد به تالش برای 

خرید یک تانکر نفت لیبریایی متهم شده اند.
 صداوسیما 

افزایش رو به رشد سهم ارزهای ملی 
در مبادالت روسیه و ایران

نماینده تجاری روسیه در تهران گفت: طی دو سال 
گذشته، تسویه حس��اب های مربوط به قراردادهای 
بازرگانی با اس��تفاده از ارزهای ملی بین روس��یه و 
ایران افزایش یافت��ه و با توجه به ادامه تحریم های 

آمریکا، رشد بیشتری هم خواهد داشت.
رستم ژیگانش��ین با اشاره به اینکه، مسکو و تهران 
ش��اهد افزایش پرداخت های بین بانکی با استفاده 
از ارزهای ملی دو کش��ور هس��تند، افزود: در سال 
2018 ، مبادالت بازرگانی و پرداخت ها بر اس��اس 
ارز ملی به بیش از 40 درصد رسیده بود، در حالی 
که در س��ال 2019 طبق تخمین های مختلف ، از 
50 درصد هم فراتر رفته است. وی در پاسخ به این 
سؤال که آیا شیوع بیماری کرونا می تواند بر تسویه 
حساب های متقابل بین دو کشور با استفاده ارزهای 
ملی تأثیر منفی بگذارد، یادآور شد: ما انتظار داریم 
که سهم تسویه حس��اب های مربوط به قراردادهای 
تجاری بین روس��یه و جمهوری اسالمی با استفاده 
از ارزهای ملی نه تنها از سطح سال گذشته کاهش 
پی��دا نکن��د، بلکه با توج��ه به ادام��ه محدودیت ها 
و تحریم ه��ای یکجانب��ه آمری��کا علیه ایران رش��د 
بیشتری هم داشته باش��د. پیش از این، "والدیمیر 
پوتین" رئیس جمهوری روسیه اعالم کرده بود که 
مسکو و تهران توافق کرده اند تا کار برای گسترش 
پرداخت ه��ای مس��تقیم در مب��ادالت بازرگانی به 

ارزهای ملی را گسترش دهند. ایسنا 

اقدام آلمان علیه حزب اهلل لبنان، 
ژستی برای راضی کردن رژیم 

صهیونیستی است
سفیر پیشین ایران در برلین با اشاره به اقدام دولت 
آلمان در تروریستی خواندن حزب اهلل لبنان و اعالم 
ممنوعیت فعالیت این گروه در این کش��ور اروپایی، 
گفت: آنچه که آلمان در این زمینه انجام داده ژستی 
برای راضی  کردن آمریکا و رژیم صهیونیستی است 
و بیشتر یک حرکت تبلیغاتی است؛ چرا که حزب اهلل 
تشکیالت و دفتر رسمی و غیررسمی در آلمان ندارد. 
علیرضا ش��یخ عطار گفت: در تحلیل آنچه که اتفاق 
افتاده باید به چند موضوع توجه داش��ت؛ اول این که 
آلمان به خاطر جنگ جهانی دوم و مس��ائل ادعایی 
مطرح شده در ارتباط با »هولوکاست« از سوی رژیم 
صهیونیستی خود را در عمل و در اعتقاد مدیون این 
رژیم می داند و اکن��ون از بزرگترین کمک کنندگان 

مالی و تکنولوژی به اسرائیل است. 
وی با بیان اینکه در این زمینه گاهی آنقدر از س��وی 
دولت آلمان افراط شده که در سال های اخیر برخی 
از نخبگان و دانشگاهیان آلمان به عملکرد دولت این 
کش��ور در این زمینه انتقاد کرده اند، تصریح کرد: از 
دیگر سو اس��رائیل حضور و نفوذ قوی در رسانه های 
آلمان دارد چنانکه نش��ریه »بیل��د« آلمان که یکی 
از پرتیراژترین رس��انه های این کش��ور است، یکی از 
سیاست های اصلی اش حمایت از اسرائیل و تضعیف و 
تهمت زنی به جمهوری اسالمی و کشورهای همسو با 
آن است.  وی همچنین با بیان این که آلمان به عنوان 
یک کشور شکست خورده از متفقین دارای رابطه ای 
خاص با آمریکاس��ت و دولت واشنگتن همواره سعی 
کرده ک��ه دولت برلین را کنترل کند، گفت: چنانکه 
حدود شش - هفت سال پیش خبری منتشر شد که 
سازمان اطالعاتی آمریکا سی.آی.ای، دستگاه شنود 
در دفتر مرکل صدراعظم آلمان گذاشته و او را شنود 

می کرده است.  ایسنا

اخبار

از نگاه دیگران 

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان

پیش بینی تحوالت غیرمترقبه در کش��ورهای غرب آس��یا 
بسیار دش��وار اس��ت اما می توان گفت در این میان کشور 
ایران توانس��ته اس��ت ضمن اقتدار و تحکیم سیاست های 
خوی��ش یک س��رو گ��ردن از کش��ورهای ای��ن منطقه به 
خصوص بعضی از کش��ورها مانند عربستان که با دالرهای 
نفتی خود تالش می کرد وجهه مناس��بی در رسانه ها برای 

خود پدید آورد جلوتر و واالتر معرفی شود.
دکتر س��یدرضا صدرالحسینی کارش��ناس مسائل سیاست 
خارج��ی درباره تاثی��ر و تبعات دوران کرون��ا در منطقه به 
سیاس��ت روز گفت: این مسئله که جهان پساکرونا با جهان 
قبل از آن متفاوت خواهد بود امری مس��لم اس��ت و در این 
سال ها بسیاری از مناطق جغرافیایی و کشورهای گوناگون در 
5 قاره جهان به نسبت تاثیر پذیری از بحران کرونا تغیراتی را 
در پس��اکرونا خواهند دید در این میان غرب آسیا نیز از این 
امر مس��تثنی نبوده و مطمئنا تحوالت ناشی ازبحران کرونا 
به این منطقه از جهان نیز خواهد رس��ید؛  البته کشورهای 
موجود در این منطقه نیز تحوالت متفاوتی را در پس��اکرونا 

تجربه خواهند کرد؛ از جمله جمهوری اسالمی ایران.
وی افزود: ایران با توجه به نحوه مدیریت ناش��ی از بحران 
کرونا که نسبت به بسیاری از کشورهای صاحب تکنولوژی 
و نام آور در بهداش��ت و درمان بسیار بهتر عمل نمود و در 
دوران کوت��اه اوج ای��ن بحران در مدت 3م��اه دو مرتبه از 

جانب سازمان جهانی بهداشت مورد تشویق قرار گرفت. 
صدرالحس��ینی تصریح کرد: در این میان وس��عت ایران و 
می��زان جمعیت آن نیز باید مورد توج��ه ویژه قرار گیرد و 
آمار مبتالیان به بیماری کرونا و میزان ش��فایافتگان از آن 
و فوت ش��دگان از این ویروس منحوس بسیار رتبه خوبی 
در بین کشورهای به اصطالح جهان اول کسب کرد؛ ایران 
توانس��ت با رعای��ت پروتکل های بهداش��تی، رعایت فاصله 
اجتماعی و بس��یج همه امکانات بهداشتی و درمانی کشور 

اعم از وزارت بهداش��ت و درمان نیروهای مسلح و اقدامات 
جهادی توس��ط گروه های مردمی با س��رعت بسیار زیاد و 
دق��ت الزم با بهره من��دی از فرهنگ عموم��ی ملت ایران 

اقدامات بایسته ای در این خصوص انجام دهد. 
این اس��تاد دانشگاه بیان داش��ت: کادر بهداشتی و درمانی 
ایران ب��ا هماهنگی های مطلوب با س��تاد مقابله با کرونای 
کش��ور که در روزه��ای اول هجمه کرونا به ایران تش��کیل 
ش��د توانستند در ضمن مقابله با این ویروس به طور موازی 
تحقی��ق و پژوه��ش در م��ورد داروهای موثر و گس��ترش 
آزمایشگاه های مرجع و همزمان اقدامات آموزشی برای کادر 
درمانی را آغاز نمایند.  به باور صدرالحس��ینی؛ در این میان 
نبای��د از اقدامات موثر مراکز علمی تحقیقی ش��هرک های 
علمی، مراکز پژوهشی و صنعتی تجهیزات پزشکی نیز غافل 
ب��ود. متخصصین این مراکز در کوت��اه ترین زمان ممکن با 
تالش ش��بانه روزی اقدامات مهمی انجام دادند تا حدی که 
کیت های تش��خیص ویروس کرونا پس از گذش��ت کمتر از 
3ماه به کشورهای دیگر صادر شد و در مجموع نیاز داخلی 
به همه لوازم و تجهیزات بهداشتی و پزشکی تقریبا به صفر 

رسید و تهدید کرونا به یک فرصت استثنائی تبدیل شد. 
وی ب��ا بیان اینکه تغییر س��بک زندگی م��ردم در ایران با 
وجود مش��کالت و ضربات اقتصادی بوجود آمده از بحران 
کرون��ا خیلی زود خود را با ش��رایط جدی��د تطبیق داد و 
توانس��ت ش��یوه برخورد اجتماعی با این پدیده را مدیریت 
نماید، اظهارداش��ت: هم��ه موارد فوق از اس��تحکام ارکان 
نظام اس��المی در ایران و س��اختارهای موج��ود در قانون 
اساس��ی نش��ات می گی��رد.  وی تصریح کرد: ب��ا نگاهی به 
دیگر کشورهای غرب آس��یا تفاوت عمده ای بین اکثر این 
کشورها با جمهوری اس��المی ایران وجود دارد؛ مهمترین 
ای��ن تفاوت ها تحریم 41س��اله ایران در هم��ه حوزه ها به 
خصوص در حوزه علوم و تکنولوژی پیش��رفته بوده اس��ت 
یعنی اینکه در ظاهر جمهوری اس��المی ایران باید در این 
بحران ش��دید کرونا بیشتر از دیگر از کشورهای غرب آسیا 
آس��یب می دید و در مقابل این تکانه شدید به هم ریختگی 

بیشتری در آن دیده می شد. 
وی بیان کرد: ایران کشوری است که پس از انقالب خویش 
با یک جنگ 8س��اله و تحریم 41ساله روبرو بوده است اما، 
دیدیم کشورهای غرب آس��یا یا هنوز نتوانستند تشخیص 
مناسبی از بیماران مبتال به ویروس کرونا داشته باشند و یا 

تعداد آنان را کتمان می کنند و یا مانند بعضی از کشورهای 
دنیا هیچ توجهی به بیماری و مرگ اتباع خود ندارند. 

این استاد دانش��گاه معتقد است؛ با این اوصاف پیش بینی 
تحوالت غیرمترقبه در کش��ورهای غرب آسیا بسیار دشوار 
اس��ت اما می توان گفت در این میان کش��ور ایران توانسته 
اس��ت ضمن اقت��دار و تحکیم سیاس��ت های خویش یک 
س��رو گردن از کش��ورهای این منطقه ب��ه خصوص بعضی 
از کشورها مانند عربستان که با دالرهای نفتی خود تالش 
می کرد وجهه مناس��بی در رسانه ها برای خود پدید آورد و 
کش��ور خود را توانمند ترین کشور در منطقه و مردم خود 
را مرف��ه ترین مردم در منطقه جلوه ده��د جلوتر و واالتر 
معرفی ش��د؛ پیش بینی تغییر حکومت ها در این ش��رایط 
برای این منطقه کار س��اده ای نیس��ت ام��ا نحوه حکومت 
داری در این منطقه به خصوص در بین کشورهای عربی به 

احتمال قوی دستخوش تغییرات خواهد بود. 
وی در ادام��ه گف��ت: بحران کرونا نش��ان داد ک��ه میزان 
وابس��تگی کش��ورها به قدرت های ب��زرگ توانمندی آنان 
در مقابل ش��دائد ای��ن بحران را کاه��ش می دهد و هرچه 
قدر کش��ورها مستقل تر و وابستگی ها کمتر بوده، موفقیت 
در عبور از این بحران بیش��تر می باش��د و ای��ن یعنی اتکا 

ب��ه دالرهای نفت��ی، بنادر دریایی و مستش��اران نظامی به 
پایان خود نزدیک شده است و حکام این منطقه نمی توانند 

مدعی توسعه یافتگی و رفاه کشور خود باشند.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی خاطرنشان کرد: به 
نظر می رس��د ش��رایط کنونی منطقه تالش بر نزدیکی به 
جمهوری اسالمی ایران را افزایش خواهد داد، صادرات غیر 
نفتی ایران باالخص به حوزه غرب آسیا و کشورهای عربی 
زمینه های مناس��بی پیدا کرده اس��ت و هرچه قدر بتوانیم 
وابس��تگی این کشورها در شرایط بحران و نیاز تجهیزات و 
داروه��ای مقابله با کرونا را افزایش دهیم و پس از کش��ف 
واکسن این ویروس در ایران نیازهای کشورهای غرب آسیا 
را تامی��ن کنیم قطع ب��ه یقین قدرت ای��ران به ملت های 

منطقه بیش از گذشته به اثبات می رسد. 
وی گف��ت: تبدیل فرصت تهدید کرونا ب��ه فرصت یکی از 
راهبردهای پیام نوروزی مقام معظم رهبری بود که به نظر 
می رسد ایران با بس��یج همه امکانات خویش و با همراهی 
متخصصین صنعتی و پزشکی در میانه راه این راهبرد مهم 
رسیده است که امید است با همت بیشتر بتوانیم به انتهای 
این راهبرد رس��یده و گامی مهم در به قدرت رسیدن ایران 

عزیز برداریم.
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امام صادق )ع(: خواب روزه دار عبادت ، خاموشی او تسبیح، عمل وی 
مقبول حق  و دعای او مستجاب می  گردد.

و گردن باالتر از کشورهای منطقه است ونا یک سر ایران در بحران کر
صدرالحسینی در گفت وگو با سیاست روز:

دولت آمریکا مدتی اس��ت ک��ه در حرکت زیگزاگی خود 
در قبال توافق هسته ای طور وانمود می کند که گویی از 
توافق هس��ته ای خارج نشده است. دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا در ماه 8 می 2018 رس��ما خروج خود از 
توافق هس��ته ای را اعالم کرد و بیانیه آن در سایت کاخ 

سفید نیز منتشر شد.
مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا در اس��تداللی عجیب 
و غریب به دنبال این اس��ت ک��ه به لحاظ حقوقی اثبات 
کند یا به عبارتی دقیق تر ادعا کند که کش��ورش هنوز 
»مش��ارکت کننده« در برجام است. این بیان در تناقض 
آش��کار و علنی با بیانیه دولت و اظهارات ارش��د مقامات 
آمریکایی اس��ت که در س��ال 2018 و بارها بر خروج و 

»پایان مشارکت« آمریکا در توافق تاکید کردند.
بنابراین طرح جدید آمریکا تالش��ی سیاس��ی با ژس��تی 
حقوقی اس��ت. دولت آمریکا در م��وارد دیگر چندان به 
حق��وق بین الملل پایبند نبوده اس��ت ک��ه در این مورد 
باشد. ظاهرا استدالل مقامات دولت آمریکا این باشد که 
چون قطعنامه 2231 که بر برجام مهر تایید زده، آمریکا 
را جزو کش��ورهای عضو یا مشارکت کننده برجام عنوان 

کرده، از این رو واشنگتن هنوز در برجام سهم دارد.
تالش آمریکا برای بازگش��ت به توافق هس��ته ای از روی 
عش��ق و محبت به این توافق نیس��ت بلکه از روی کین 
و مش��کلی اس��ت که با برخی مفاد آن دارد. قرار اس��ت 
تحریم تس��لیحاتی ایران )تس��لیحات متعارف( در اکتبر 
س��ال 2020 یعنی حدود س��ه هفته قب��ل از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در آمریکا رفع شوند. حال واشنگتن 
که همه تخم مرغ های خود را در س��بد فشار حداکثری 
علیه ایران گذاشته است، تالش می کند اگر تا انتخابات 
نتوانس��ته توافق را به لحاظ حقوقی دچار فروپاشی کند، 
حداقل از ناحیه آن ضربه نخورد. به عبارتی واشنگتن می 
خواهد اگر برنده نمی ش��ود، بازنده هم نشود. به همین 

دلیل کاخ س��فید تقال می کند که مانع رفع تحریم های 
تس��لیحاتی ایران ش��ود. از طرفی، این موضوع دستمایه 
ای برای انحراف اف��کار عمومی آمریکا از ضعف عملکرد 
دول��ت این کش��ور در زمینه مبارزه با کروناس��ت؛ تا که 
ش��اید دول��ت بتواند با یک موضوع سیاس��ت خارجی از 

فشار اذهان عمومی بر کاخ سفید بکاهد.
به ه��ر حال ادعای واش��نگتن نه به لح��اظ حقوقی، نه 
منطقی پذیرفته نیست. بعید است به لحاظ سیاسی نیز 
دس��ت کم کشورهای مانند روس��یه و چین زیر بار این 
تفس��یر من در آوردی آمریکا بروند. برخی از کشورهای 
اروپایی از جمله فرانسوی نیز تا به اینجای کار بر اجرای 
قطعنامه س��ازمان ملل مبنی بر رفع تحریم تس��لیحاتی 

ایران تاکید کرده اند.
دولت آمریکا رسما خروج و پایان مشارکت خود در برجام 
را اعالم کرده و کمیسیون مشترک و سایر اعضای برجام 
بارها بدون حضور آمریکا به جلس��ات خود ادامه داده اند. 
بنابراین آمریکا نمی تواند پس از خروج رسمی، به لحاظ 
حقوقی دوباره هوس بازگش��تن ب��ه این توافق را کند. به 
فرض اگر آمریکا بخواهد به توافق برگردد، آیا حاضر است 
تمام تحریم هایی جدید و قدیم برجامی و غیربرجامی را 
که در دوره ترامپ مجدد یا از نو وضع کرده را رفع کند؟ 
اتفاق چنین امری بعی��د و تقریبا امری نزدیک به محال 
اس��ت. آمریکا برای اینکه سیاست فش��ار حداکثری اش 
تضعیف نشود، اجازه تسهیل ارائه کمک های بین المللی 
در دوران ش��یوع ویروس کرونا را صادر نکرد، چه برس��د 
بخواه��د تحریم ها را بخاط��ر ُگل روِی برجام بردارد. اگر 
هم بنا نیس��ت بردارد، این چه مدل بازگشت و مشارکت 
در برجام است؟ آمریکا که یکرفه توافق هسته ای را نقض 
ک��رد و س��ایرین را از پایبندی به آن منع ک��رد، این بار 
هم نه برای پایبندی، بلکه برای نقض بیش��تر توافق می 

خواهد وانمود کند که عضو آن است.  مشرق نیوز

چرا ادعای آمریکا درباره مشارکت در برجام مقبول نیست؟
یک رسانه لبنانی در مقاله ای به قلم عدنان منصور وزیر 
خارجه اسبق لبنان به پیش��رفت های گوناگون ایران در 

سایه تحریم های ظالمانه آمریکا پرداخته است.
روزنام��ه البن��اء در مقاله ای به قلم عدن��ان منصور وزیر 
خارجه اس��بق لبنان و سفیر پیشین این کشور در تهران 
نوشته اس��ت سپاه پاسداران انقالب اس��المی ایران روز 
چهارش��نبه 22 آوریل از پرتاب نخستین ماهواره نظامی 
به نام »نور« خبر داد که با موفقیت در مدار قرار گرفت. 
باید توجه داشته باش��یم که این دستاورد علمی نظامی 
ایران در س��ایه تحریم های ش��دید آمری��کا و متحدانش 
علیه این کش��ور حاصل ش��ده اس��ت. از زمان پیروزی 
انقالب اس��المی ایران آمریکا از هیچ ابزاری برای فش��ار 
و تضعیف ایران دریغ نکرده اس��ت تا به ندرت دنیا شاهد 
این بوده که آمریکا در ایران وس��یله ای را برای تضعیف 

نیروهای انقالبی پیدا نکرده است.
در حال حاضر ایران از نظر سیاس��ی، اقتصادی، تجربی، 
مال��ی و فن��اوری تحریم اس��ت؛ زی��را آمری��کا صادرات 
واردات نفت تعدادی از کاالها معامله س��ایر کش��ورها با 
بانک های ایرانی اس��تفاده از سیس��تم سوئیفت و مبادله 
ط��ال و فلزات گرانبها را برای ایران ممنوع کرده اس��ت. 
همچنین تحریم هایی علیه آژانس فضایی ایرانفرماندهان 
نظامی و بسیاری از شخصیت های رسمی و غیر رسمی 
اعمالش ش��ده و بلوکه ک��ردن بودجه آن هاجلوگیری از 
تبادل فناوریخرید اس��لحه و ص��ادرات فرش های ایرانی 
از جمل��ه اقدامات دیگر آمریکا برای فش��ار و تحریم ضد 
ایران است. عالوه بر آن تحریم هایی که علیه شرکت های 
کشتی سازیکشتیرانی و بازرگانی ایران تحمیل شده مانع 
تجارت ش��رکت های بین المللی با این کش��ور می شود. 
ب��ه همی��ن ترتی��ب جن��رال الکترونیکتوتالزیمن��س از 
س��رمایه گذاری در بازارهای ایران دس��ت کشیدند و به 
دنبال فشارهای آمریکا هش��ت کشوری که اجازه خرید 

نفت ایران به آنها داده ش��ده بود نیز لغو ش��د. در حالی 
که شرکت های داروسازی نیز فروش داروهای مورد نیاز 

خود را به ایران متوقف کردند.
ایاالت متحده تصور می کرد که اعمال تحریم بر صادرات 
نفت ایران که رشته اصلی اقتصادی ایران استاین کشور 
را وادار به تس��لیم می کند؛ اما سیاست اقتصاد مقاومتی 
ک��ه ایران از زمان پیروزی انقالب اس��المی اتخاذه کرده 
باعث ش��د برای نخستین بار بودجه مالی سال 2020 تا 
2021 این کش��ور بدون درنظرگرفتن درآمدهای نفتی 

بسته شود.
محاص��ره ایران و تحریم های تحمیل ش��ده علیه آن در 
ش��رایطی اس��ت که رس��انه های بیگانه با هدف تضعیف 
انقالب اس��المی از هیچ تالش��ی ب��رای تحریف حقیقت 
تحریک مردم به شورش و شایعه پراکنی و ایجاد رویکرد 
فرق��ه ایملی و قومی در داخل ای��ران دریغ نکردند. اما با 
وج��ود همه این ها ایران مردمی هوش��یار رهبری آگاه و 
مس��ئوالنی دلس��وز دارد که از هم��ان روز اول انقالب بر 
تاریخ ای��ران تاثیر گذاش��تند و در برابر نف��وذ بیگانگان 
ایستادند و مانع از تعبیر خواب های پلید دشمنان شدند.

واش��نگتن و متحدانش از روز نخست پیروزی انقالب بر 
س��ر شکست و س��قوط آن ش��رط بندی کردند و با این 
وجود انقالب اسالمی توانست به تمام دنیا مقاومت خود 
را نش��ان دهد و به دس��تاوردهای چشمگیری در زمینه 
مختلف علمیپژوهشیکش��اورزینظامی و صنعتی دس��ت 
یابد و از فناوری هس��ته ایفضایی نانو و نظامی برخوردار 
باشد. این دستاوردها برای همه کسانی که وضعیت ایران 
را از نزدیک مش��اهده می کردند اعم از دوست یا دشمن 

منصفانه یا غیرمنصفانه تعجب آور بود.
در طول هش��ت س��الی ک��ه م��ن در ایران ب��ودم تمام 
اس��تان های ایران را گشتم واز پروژه ها و دستاوردهایی 

دیدار کردم که ساعتی متوقف نشدند.  تسنیم

ارزیابی وزیر خارجه اسبق لبنان از پیشرفت های ایران 
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