
رایزنی سرکنسول ایران با دبیرکل 
حزب اقلیم کردستان

مهدی شوشللتری سرکنسللول جمهوری اسللامی 
ایران در سلیمانیه، با محمد حاجی محمود دبیرکل 
حزب سوسیالیست دموکرات اقلیم کردستان دیدار 

و گفت وگو کرد.
در این دیدار طرفین در خصوص تحوالت عراق پس 
از تشکیل دولت جدید به ریاست مصطفی الکاظمی 
نخسللت وزیر جدید عراق، روابط اقلیم کردستان با 
بغداد، تحوالت داخلی اقلیم کردسللتان و مناسبات 
جمهوری اسامی ایران با اقلیم کردستان گفت وگو 

و تبادل نظر کردند.
رئیس جمهور عللراق ۲۱ فروردین بعد از ناکامی و 
انصراف عدنان الُزرفی، نخست وزیر مأمور به تشکیل 
کابینه که از ائتاف العبادی بود، مصطفی الکاظمی، 
رئیس استخبارات عراق )اطاعات( را برای تشکیل 

کابینه مکلف کرد.  ایرنا 

اخبار

آمریکا حق استفاده از مکانیسم ماشه 
را ندارد

یک کارشناس مسللائل بین الملل گفت: آمریکا در 
حالی که وظایف خود در برجام را انجام نداده است، 
نمی توانللد از حقللوق مصرحه در توافق هسللته ای 

همچون مکانیسم ماشه استفاده کند.
رحمان قهرمانپور در خصللوص تاش آمریکا برای 
تمدیللد تحریم های تسلللیحاتی ایران در شللورای 
امنیت، گفت: نکته اولی که باید مدنظر داشت این 
اسللت که لغو این تحریم ها شامل خرید تسلیحات 
متعارف است و در واقع باقی تحریم های تسلیحاتی 

تا سه سال دیگر ادامه خواهد داشت.
وی افزود: روسللیه به عنوان یکی از شرکای فروش 
تسلللیحات بلله ایللران، از همللان مقطللع برجام و 
مذاکرات هسللته ای مخالف تحریم تسلیحاتی بود و 
فشللار زیادی بر آمریللکا و اروپا آورد که این بند در 
توافق هسللته ای گنجانده نشود. از همین رو بنا بر 
این شللد که این تحریم ها تا پنج سال ادامه داشته 

باشد و در اکتبر ۲۰۲۰  برداشته شوند.
تحلیلگر مسائل بین الملل تاکید کرد: در آن مقطع 
روس ها از موضع خود کوتللاه آمدند و این موضوع 
در مقابللل کوتاه آمدن طللرف اروپایللی در مقابل 
برخی خواسللت های روسللیه بود. در شرایط فعلی 
آنچلله آمریکا و شللخص »مایک پمپئللو« در مورد 
ادامه تحریم های تسلللیحاتی ایران می گوید، نقض 
توافقات کلی است که در مقطع مذاکرات هسته ای 

به دست آمده بود.
قهرمانپللور با بیان اینکلله قاعدتاً لغللو تحریم های 
تسلللیحاتی یکی از مفاد توافق بوده و بعید می دانم 
آمریللکا بتواند به راحتی کلیات چنین توافقی را بر 
هم بزند، اظهار داشت: من معتقد هستم که آمریکا 
راه دشواری را دارد ولی این به معنای آن نیست که 

واشنگتن مطلقاً نمی تواند کاری کند.
وی تصریح کرد: واقعیت آن اسللت که برجام بیش 
از آنکه یک توافق سفت و سخت حقوقی باشد، یک 
توافق سیاسی اسللت که پشتوانه آن حقوقی است. 
کمللا اینکه خروج آمریکا از برجللام هزینه چندانی 
برای این کشور نداشللت. از همین رو ممکن است 
آمریکا بتواند با تهدید، فشار و ارعاب دیگر کشورها 

کار خود را به پیش ببرد.
کارشللناس مسائل بین الملل در مورد تاش آمریکا 
برای اسللتفاده از مکانیسللم ماشلله، اضافلله کرد: 
اینکه گفته می شللود آمریکا تصمیم دارد به برجام 
بازگردد، بحث درسللتی نیسللت. اگر گزارشللی که 
روزنامه نیویورک تایمز نوشته صحت داشته باشد، 
آمریکایی ها تاش دارند تا قطع نامه ای را به شورای 
امنیت برده و خواهان متوقف شدن لغو تحریم های 

تسلیحاتی ایران می شوند.
قهرمانپور تاکید کرد: اگر قطع نامه مورد نظر آمریکا 
رأی نیللاورد، واشللنگتن به دنبللال راه حل دیگری 
می رود و آن این اسللت که اسللتدالل می کنند که 
مللا همچنان یک دولت مشللارکت کننده در برجام 
هستیم. بنابراین حرفی از بازگشت به برجام نیست 
و ایاالت متحده می گوید روس ها اگر قطع نامه ادامه 
تحریم های تسلللیحاتی ایران را وتللو کردند، وزارت 
خارجه آمریکا اسللتدالل خواهد کرد که این کشور 
همچنللان یللک دولللت مشللارکت کننده در توافق 
هسته ای است، هر چند عضو برجام نیست.تحلیلگر 
مسللائل بین الملل خاطرنشان کرد: آمریکا از همین 
اسللتدالل این موضوع را اعام می کند که می تواند 
همچون دیگر اعضای برجام، از مکانیسم ماشه برای 
بازگشت تحریم ها علیه ایران استفاده کند. مهر 

از نگاه دیگران 

گزارش

اظهللارات سللخنگوی دولت در خصللوص تبادل 
زندانی میان ایران و آمریللکا بازتاب های فراوانی 

در رسانه های داخلی و خارجی داشته است.
روز یکشللنبه بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت 
اعللام کرد که بدون هیچ پیش شللرطی آمادگی 
تبادل برای همه زندانیان و گفتگو برای این آزادی 
وجود دارد اما آمریکا اسللت که تاکنون از پاسللخ 

خودداری کرده است.
او تاکیللد کللرد کلله اطاعاتی وجللود دارد مبنی 
براینکه شللهروندان ایرانللی در زندان های آمریکا 
در شللرایط مطلوبی نیسللتند و به خوبی مراقبت 

نمی شوند.
ایللن بحث مجددا در نشسللت خبری سللخنگوی 
دولت مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت. ربیعی 
ضمن تکرار مطالب گفته شده، در توضیح مسئله، 
گفللت: آنچه درباره تبادل زندانیللان مطرح کردم 
ناظر به همان پیشللنهاد دو سللال پیش است که 
آقای ظریف وزیر خارجه کشورمان قبًا بیان کرده 
بللود که ما آمادگی داریم همه زندانیان را در همه 
عالم و نه فقللط در آمریکا تبادل کنیم و اظهارات 

من به این پیشنهاد مرتبط بود.
موضوع اما به مجلس شللورای اسامی هم کشیده 
شللد. محمدجللواد ظریللف، وزیللر امللور خارجه 
کشللورمان که برای پاسللخ به پرسش نمایندگان 
مجلللس مهمان کمیسللیون سیاسللت خارجی و 

امنیت ملللی بود توضیحاتی دربللاره بحث مطرح 
شده درباره تبادل زندانیان ارائه کرد.

طبق توضیحات وزیر امور خارجه در این جلسلله، 
مبادله زندانیان و بازداشللت شللدگان بین ایران و 
آمریکا مشللکلی نللدارد و نیاز به مذاکره نیسللت. 
ظریف همچنین گفته اسللت ما اصللا مذاکره ای 
بللا آمریکا نخواهیم داشللت و مبادللله زندانیان با 
هماهنگی حافللظ  منافع آمریللکا در ایران انجام 
می شللود. طبللق توضیحات او، سللخنگوی دولت 
نیللز همین موضوع را اعام کرده اسللت لذا تغییر 

سیاستی نداریم.
کارشناسان سیاست خارجی تحلیل های مختلفی 
به خصوص در رسللانه های خارجی در این رابطه 
ارائلله دادند. دونالد ترامللپ، رئیس جمهور ایاالت 
متحللده آمریکا نیز در واکنش به این موضوع خبر 
مربللوط به اظهارات علی ربیعللی را که در یکی از 
رسللانه های خارجی پوشللش داده شللده بود، در 

صفحه کاربری خود در توییتر، بازنشر داد.
کن کوچینلی معاون وزارت امنیت داخلی آمریکا 

نیز در توئیتر به این موضوع واکنش نشان داد. 
او در واکنللش به اظهللارات محمدجللواد ظریف 
وزیللر امور خارجه ایللران درباره تبللادل زندانیان 
بین ایران و آمریکا نوشللته است: واقعا می خواهید 
شللهروندانتان بازگردند، طفره نروید، یک هواپیما 
بفرسللتید، دنیا دارد نللگاه می کند و منتظر همان 

نتایج همیشگی هسللتند، که شما جز حرف زدن 
کاری نمی کنید.

توئیتللی که با واکنش قاطع سللخنگوی دسللتگاه 
دیپلماسللی روبرو شللد. سللیدعباس موسوی در 
توئیتی نوشللت:» مزخرف گویللی را پایان دهید! 
از سللپتامبر ۲۰۱۸، دکتر ظریللف، موضوع تبادل 
سراسللری زندانیان را روی میز گذاشللته اند و از 
آمریکا خواسللته اند که در قبال ایرانیان گروگان 
در آمریکا و دیگر کشللورها، مسئوالنه اقدام کند. 
رژیم شما تاکنون با بی توجهی واکنش نشان داده 
و جان آن ها را به خطر انداخته اسللت. جهان به 
اقدام شللما و نه حرفتان می نگرد. هموطنان ما را 

آزاد کنید.«
پس لللرزه های این اظهارات مهم ربیعی و ظریف 
اما ادامه یافت و به گزارش روزنامه نشللنال، مایک 
پمپئللو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشللنبه در 
تماسللی تلفنللی با ایگنازیللو کاسللیس وزیر امور 
خارجه سللوییس دربللاره بازگردانللدن احتمالی 
شللهروندان آمریکایی که در ایران زندانی هستند 

گفت وگو کرد.
یک مقام آمریکایی به روزنامه نشللنال گفته است 
که آزادسازی زندانیان آمریکایی باید سریع و بدون 
شللرط انجام شود این مقام یاد شده درباره این که 
آیا پیشنهادی مطرح است یا مذاکرات ممکن است 

چه وقت اتفاق بیفتند، توضیحی نداد.
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متن و حاشیه تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا

در شللرایط شللیوع کرونا و درگیر شللدن مللردم یمن با 
این ویروس، وزارت امللور خارجه ایران رایزنی هایی را با 
دبیرکل سازمان ملل و دیگر مقامات صورت داده است.

این روزها و در شرایطی که ویروس کرونا همه گیر شده، 
مللردم یمن نیز مثللل دیگر نقاط جهان بللا این بیماری 
دسللت و پنجه نرم می کنند، آن هم در شللرایطی که در 
پی شللش سللال تهاجم و محاصره نیروهللای ائتاف به 
رهبری عربستان سللعودی به کشورشان زیرساخت های 
بیمارسللتانی و بهداشتی آنها نابود شده و یا از کار افتاده 
اسللت. در همیللن خصوص، سللازمان جهانی بهداشللت 
چهارشنبه  شللب ۱۷ اردیبهشت ماه پیش بینی کرد که 
بیمللاری کووید-۱۹ )کرونا( در سرتاسللر یمن شللیوع و 

شمار زیادی از مردم این کشور را مبتا کند.
محمللد علی الحوثی رئیس شللورای عالللی انقاب یمن 
نیز ۱۴ اردیبهشللت ماه در صفحه توئیترش مسللئولیت 
هللر مللورد از ابتا به بیمللاری کوویللد-۱۹ و بمباران و 
درگیری هللای زمینللی و محاصللره را بر گللردن ائتاف 

سعودی دانست.
فعللاالن حقوق بشللری نیز عنوان می کننللد که وضعیت 
در عدن از کنترل خارج شللده اسللت. آنها ویدئوهایی از 
قبرستان ها را منتشر کردند که هر ۲ ساعت بین ۶ تا ۱۰ 
فوتی تحویل می گیرند. سازمان جهانی بهداشت همچنین 
هشدار داد که اگر مبتایان به کرونا در یمن شناسایی و 
قرنطینه نشللوند، این بیماری تهدیدی بزرگ برای اهالی 

یمن و نظام بهداشتی ضعیف آن خواهد بود.
در همین خصوص مخاطبان فارس من خواسللتار اقدام 
سللریع دولللت و وزارت امور خارجه جمهوری اسللامی 
ایران برای توقللف درگیری ها در یمن در بحبوحه کرونا 
شده اند. این مخاطبان عنوان کرده اند که دولت و وزارت 
خارجه باید با درخواست اجاس فوق العاده غیرمتعهدها، 
سللازمان ملل و شللورای امنیللت، برای ایجللاد مدیریت 
یکپارچه و توقف کامل درگیری ها و کمک رسللانی سریع 

به مردم یمن حداکثر تاش خود را صورت دهند.
در همین راسللتا جمهوری اسللامی ایران که از ابتدای 
بحللران یمن بر حل این بحران از طریق سیاسللی تأکید 
و بلله کللرات از جامعه جهانی خواسللته که فشللارهای 
بین المللللی را برای خاتملله دادن به تجاوزات و محاصره 
یمن افزایللش دهد و در همین خصللوص طرحی چهار 
ماده ای برای حل بحران یمن مبتنی بر آتش بس فوری، 
تسللریع در ارسللال کمک های انسللانی و رفع محاصره 
ظالمانلله و انجام گفت وگوها بین هملله گروه های یمنی 
و تشللکیل دولت فراگیر ملی ارائلله کرد، این روزها و در 
شللرایط شللیوع کرونا در یمن نیز از این تاش ها دست 
برنداشللته اسللت. در همین زمینه محمدجللواد ظریف 
وزیللر امور خارجه جمهوری اسللامی ایران رایزنی هایی 
را با »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل و همچنین 
سرگئی الوروف همتای روس خود صورت داد و از سوی 
دیگر علی اصغر خاجی دستیار ارشد وزیر امور خارجه در 

امور ویژه سیاسللی با مقامات روسیه و یمن به گفت وگو 
پرداخت. در همین خصوص نیز سللید عباس موسللوی 
سللخنگوی وزارت امور خارجه ایران هفتم فروردین ماه 
سال جاری )۱۳۹۹( از ابتکار صلح دبیرکل سازمان ملل 
بللرای برقراری آتللش بس در جنگ هللا در همه مناطق 
جهان از جمللله یمن برای آمادگی بیشللتر در مقابله با 
پیامدهای گسترش کرونا، استقبال کرد.)اینجا بخوانید(

آنتونیو گوترش دبیرکل سللازمان ملللل همه طرف ها در 
درگیری های مسلحانه در دنیا را به آتش بس دعوت کرده 
و گفته بود همه حواس ها و تاش ها  باید متوجه مقابله با 

دشمن مشترکی که همان ویروس کروناست، باشد.
سللخنگوی وزارت خارجه ایللران همچنین ۱۳ فروردین 
ماه در اظهارنظری دیگر ضمن بی اساس خواندن ادعای 
سللخنگوی ائتاف متجاوزان نظامی به یمللن، بار دیگر 
با اشللاره به پیشللنهاد گوترش مبنی بر آتش بس برای 
مقابللله با بیماری کرونللا در یمن، از متجللاوزان به این 
کشللور خواسللت ضمن متعهد بودن به توافق استکهلم، 
جنایت هللای خللود را در یمللن متوقللف و ایللن جنگ 

خانمان سوز را متوقف کنند.
عاوه بر این، موسوی  در پی تحوالت رخ داده در جنوب 
یمن و اعام خودمختاری این منطقه، بر حمایت ایران از 
یمن متحد با حفظ تمامیت سللرزمینی آن کشور و لزوم 
توقف جنگ علیه یمللن و رفع محاصره ظالمانه از مردم 

این کشور تأکید کرد.
سللخنگوی وزارت خارجه ایران همچنیللن در توئیتی از 
ادامه فروش تسلیحات انگلیسی به عربستان انتقاد کرد و 
نوشت: با توجه به آنکه قساوت ها در یمن باعث قرار دادن 
این کشللور در آسللتانه بدترین بحران انسانی شده که با 
شللیوع ویروس کووید-۱۹ نیز توام شده، دولت انگلستان 
از صادرات تسلللیحات به عربستان سللود کرده و دستان 

خود را به خون مردم بی گناه یمن آغشته کرده است. 
از سللوی دیگر وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران 
و »آنتونیو گوترش« دبیرکل سللازمان ملل متحد )شنبه 
شب( ۲۳ فروردین ماه در گفت وگویی تلفنی در خصوص 
آخریللن تحللوالت در یمن بحللث و تبادل نظللر کردند. 
گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد شامگاه یکشنبه ۲۴ 
فررودیللن ماه در تماس تلفنی با محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه جمهوری اسللامی ایران گزارشی از اقدامات 
و تاش های سازمان ملل متحد برای تداوم آتش بس در 
یمللن ارائه کرد. ظریف نیز ضمللن حمایت از تاش های 
دبیللرکل برای برقراری آتش بس در یمن و با بیان اینکه 
بحران یمن راه حل نظامی ندارد، برقراری آتش بس پایدار 
را مقدمه ای برای آغاز روند سیاسللی حل و فصل بحران 
یمن خواند. در آخرین رایزنی، ۲۰ اردیبهشللت ماه »علی 
اصغر خاجی« دسللتیار ارشللد وزیر امور خارجه ایران در 
امور ویژه سیاسللی با »محمد عبدالسام« مذاکره کننده 
ارشللد دولت نجات ملللی یمن و سللخنگوی انصاراهلل به 

صورت تصویری گفت وگو کرد. فارس 

نگاهی به تالش های ایران برای توقف جنگ در یمن
طبق اظهارات مقامات بین المللی، کانال مالی سللوئیس 
تاکنون کارایی نداشللته و بحران کرونا هم بهره برداری از 

آن را به تعویق انداخته است.
تبلیغللات غرب موجب شللده تللا افکار عمومللی جهان 
کانال های مالی اینستکس و سوئیس را حسن نیت اروپا 
برای نگه داشللتن برجام و عقاید بشللر دوسللتانه آمریکا 

تلقی کنند.
پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های ارزی 
علیه ایران، کشللور های باقی مانده در توافق هسته ای در 
راسللتای تاش برای حفظ این توافقناملله، نوعی کانال 
مالی تحت عنوان اینسللتکس راه اندازی کردند تا ایران 
بتواند نفت خود را بفروشللد، سللپس پول خود را در این 
شبکه اینستکس ذخیره کرده و در نهایت کاال های مورد 
نیاز خود را دریافت کند، اما تاکنون تراکنش چشم گیری 

در آن انجام نشده است.
از سللوی دیگر مطابللق قانون اساسللی و قوانین تحریم 
آمریللکا بلله رئیس جمهور این کشللور اجللازه نمی دهد 
اقام بشللر دوسللتانه مانند دارو، مللواد غذایی، کاال های 
اساسی کشاورزی و نظایر آن را در هیچ وضعیتی تحریم 
کنللد و همچنین طبق قوانیللن بین المللی، تحریم اقام 
بشردوستانه حتی در زمان جنگ هم جرم تلقی می شود؛ 
بر این اساس تحریم های ایران هم شامل اقام دارویی و 
بشر دوستانه نمی شود، اما تحریم های ارزی موجب شده 

تا تهران برای واردات چنین اقامی دچار مشکل شود.
درهمین راسللتا سللوئیس با موافقت آمریکا کانال مالی 
را جهت ارسللال اقام غذایی و پزشکی به ایران تاسیس 
کرده، ولی باز هم سللودی عاید ایران نشللده و مشکات 
عدیده ای در بازار دارو ایران به وجود آمده است؛ در این 
میان بیشللترین ضربه را بیماران خللاص خورده اند که 
کمبود دارو جان بسللیاری از آنها را در این مدت گرفته 
و بازتاب این موضوع در رسللانه های دنیا هم نتوانسللته 

تلنگری به وجدان اعضای کاخ سفید وارد کند.
در همین راسللتا اظهارات متفاوتی درباره کانال سوئیس 
از سللوی مقامللات ایرانی و خارجی مطرح شللده که به 
روش هللای متفاوتی به ناکارآمدی این سللاز و کار مالی 

اشاره کرده اند.
همانگونه که گفته شد تحریم های واشنگتن علیه تهران 
شللامل اقام دارویی، پزشللکی و ... که تاثیر مستقیم بر 
سللامتی و جان انسان ها دارد، نیسللت؛ اما به نوعی راه 

رسیدن این اقام به دست مردم بسته شده است.
حللال در روز های گذشللته فابیان مینفیش، سللخنگوی 
وزارت امور اقتصادی سللوئیس با اشللاره بلله کانال مالی 
تجارت بشر دوستانه سللوئیس طی اظهاراتی اعام کرد 
که هیچ مبادله بشر دوسللتانه ای از کانال مالی سوئیس 
انجام نشللده است و به دلیل همه گیری کووید-۱۹، این 
فراینللد بیشللتر از آنچه فکرش را می کردیللم زمان برده 
است؛ اما این سوال پیش می آید که آیا تنها دلیل زمانبر 
بودن راه اندازی کانال سوئیس شیوع بیماری کرونا بوده 

است؟
ابوالفضل ظهره وند دیپلمات اسبق کشورمان کانال مالی 
مذکور را آدرس غلط اروپایی ها دانسللته و اظهار می کند 
سللوئیس با هماهنگی آمریکا بللرای فریبکاری بحثی را 
تحت عنوان کانال مالی سللوئیس و صرفا در حوزه دارو 
مطللرح کرد؛ اما کل این ماجرا فریبکاری بوده و نباید به 
آن توجلله کنیم، ضمن اینکه حجم تجارت دارویی ایران 
و نیازهایش، ده ها و صد ها برابر آن چیزی است که کانال 

مالی سوئیس می خواهد تامین کند.
از سوی دیگر مجید تخت روانچی نماینده دائم کشورمان 
در سللازمان ملل نیز ضمن رد ادعای مقامات آمریکایی 
در مسللتثنی دانستن مبادالت بشردوسللتانه و پزشکی 
از تحریم هللا اظهار می کند کلله در عمل انجام این گونه 

تبادالت غیرممکن است.
اکثر قریب به اتفاق کارشناسللان هم عقیده دارند کانال 
مالی سللوئیس توانایی تامین نیاز هللای دارویی و غذایی 
ایران را ندارد، پس با این حسللاب چه دلیلی پشت پرده 
تاسللیس کانال های مالی اینستکی و سللوئیس با ایران 

چیست؟
امروزه و با توجه به شللرایط حاکللم موضوعی که مطرح 
می شللود، این اسللت که وقتی اروپایی ها تا این اندازه از 
مدیریللت کانال های مالی خود با ایران ناتوان هسللتند، 
چرا اصرار به تاسللیس آن دارند؟ شاید یکی از مهم ترین 
دالیل، آبروی این اتحادیه در دنیا باشد و به همین دلیل 
بلله حمایت از ایران تظاهر می کننللد؛ اما این تنها دلیل 
نیست و برخی تاش دست و پا شکسته اروپا برای حفظ 

برجام را هم از جمله این دالیل می دانند.
در همیللن رابطه ظهره وند تشللریح می کند که ۱+۴ و 
به ویژه اروپا اظهار می کنند بیشللترین بهره امنیتی را از 
برجام برده اند و بنابراین به هر روشللی در تاش هستند 
تا بتواننللد برجام را بدون پرداخللت هزینه حفظ کنند؛ 
همچنیللن در همین راسللتا امید دارند که بللا انتخابات 
۲۰۲۰ ریاسللت جمهوری آمریکا، حزب دموکرات پیروز 
شللود، که در این صورت می توانند روش گذشللته اوباما 
را طللی کنند و به سللمت تغییر رفتار ایللران و تحمیل 
محدودیت های پنهانی در قالب برجام ۲، ۳، ۴ و... پیش 

بروند تا به نقطه تغییر نظام ایران برسند.
شللاید بتللوان اینگونه گفت که ابتدای خللروج آمریکا از 
برجام و آغاز مباحث تاسللیس کانللال مالی، غرب برنده 
افللکار عمومی بود و عللده زیادی بر این بللاور بودند که 
این کشللورها در حفظ برجام، انجام تعهدات خود و حل 
مشللکات ایران صادق و ثابت قدم هستند؛ اما در نهایت 
پس از گذشته چند وقت و خروجی نداشتن این طرح ها، 
اهداف واقعی غرب وحشللی برای بسللیاری روشن شد و 
اکنللون می دانند که نباید منتظر اقدام خاصی از سللوی 
اروپایی ها باشللند؛ چراکه یللا آنها واقعا ناتللوان از انجام 
تعهدات خود هستند و یا در راستا منافع خود تصمیمی 

برای اجرای آنها ندارند! باشگاه خبرنگاران 

پشت پرده اهداف اروپا از تشکیل کانال مالی با ایران چیست؟

از پیام روشن ایران به کاخ سفید تا مواضع متناقض دولت ترامپ

تحمیل فشار غیرقابل تحمل بر پرستاران آمریکایی 
سللخنگوی وزارت خارجلله ایران بللا بیان اینکه در اثنللای کرونا همه ما 
مدیون فداکاری پرسللتاران قهرمان در ایران و سرتاسللر جهان هستیم، 
گفللت: ناکاآرمدی دولت ترامپ، باعث تحمیل فشللار غیرقابل تحمل بر 

پرستاران شده است.
سللید عباس موسوی در توئیترش نوشللت: ناکارآمدی دولت ترامپ باعث 

تحمیل فشار غیرقابل تحملی بر پرستاران در خط مقدم، بدون تجهیزات کافی 
شده است. وی در این خصوص عنوان کرد:» امروز، روز جهانی پرستاران است. در 
اثنللای ویروس کووید-۱۹، همه ما مدیون فداکاری پرسللتاران قهرمان در ایران و 

سرتاسر جهان که جان خود را برای حفظ جان ما به خطر می اندازند، هستیم.
موسوی اضافه کرد: این مخاطره به طور ویژه در آمریکا چشمگیرتر است، کشوری 
که ناکارآمدی دولت ترامپ باعث تحمیل فشللار غیرقابل تحملی بر پرستاران در 

خط مقدم، بدون تجهیزات کافی، شده است. باشگاه خبرنگاران 

هیچ مذاکره ای با آمریکا در میان نیست
وزیللر امور خارجه ایران با بیان اینکه هیچ مذاکره ای با آمریکا در میان 
نیسللت، گفت: دولت کنونی آمریکا به جای بهانه تراشللی، باید رفتارش 

را اصاح کند.
محمدجواد ظریف افزود: تقریبا همه دنیا به این نتیجه رسللیده که هر 

توافقی با آمریکا کند، هر لحظلله ای که آمریکایی ها بخواهند، آن توافق 
را نادیده می گیرند ولذا دولت کنونی آمریکا باید رفتارش را اصاح کند، به 

جای اینکه دنبال بهانه تراشی باشد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسللامی ایران درباره مباحث مطرح شللده مبنی بر 
پرداخت غرامت به انگلیس در پی حمله به این سللفارتخانه نیز خاطرنشان کرد: 
مقرراتی در حقوق بین الملل وجود دارد و دولت ایران نیز اعام کرده که حفظ و 
حراست از سفارتخانه های خارجی در ایران تعهد دولت جمهوری اسامی ایران 

است و همه مقامات کشور نیز بر این نکته تأکید داشتند. صداوسیما 

تحریم ها علیه ایران، نتیجه دلخواه دولت ترامپ را نداشت
مشللاور ارشللد نامللزد احتمالللی حللزب دموکللرات بللرای انتخابات 
ریاسللت جمهوری ۲۰۲۰ آمریللکا، با بیان اینکه هللم طرفداران و هم 
مخالفللان برجللام درباره تحریم هللای ایران اشللتباه می کردند، گفت، 

تحریم ها نتیجه دلخواه کاخ سفید را در پی نداشت
جک سللالیوان در مصاحبه آناین با اندیشللکده هیودسن، توضیح داد: 

موافقان و مدافعان برجام از جمله خود من، گمان می کردیم زمانی که دولت 
ترامپ از توافق خارج شده و تحریم های یکجانبه را اعمال کند، آن تحریم ها چندان 
مؤثللر نخواهد بود زیرا دولت ترامپ نمی تواند مابقللی جهان را با خود همراه کند. 
وی در ادامه مدعی شد: اما مشخص شد که این تفکردرست نبود. در حقیقت، آن 

تحریم ها در زمینه محدود اعمال زجر اقتصادی عمیق بر ایران بسیار مؤثر بود
بر این اساس، سللالیوان معتقد است که تحریم ها علیه ایران به تنهایی نتوانست 

نتیجه ای را که دولت کنونی آمریکا به دنبال آن بود، فراهم کند. مهر 


