
رد یک ادعا
یک دیپلمات ارش��د روس��یه ادعای آمریکا درباره 
اینکه این کش��ور یکی از طرف های مشارکت کننده 

در برجام است را توهم خواند.
میخائی��ل اولیان��وف ادعای آمریکا مبن��ی بر اینکه 
علی  رغم خروج از برجام از جایگاه یکی از طرف های 
مش��ارکت کننده در این توافق هس��ته ای برخوردار 

است را »توهم« توصیف کرده است.
اولیان��وف در توئیتر نوش��ت: آمری��کا ادعا می کند 
جای��گاه ی��ک ط��رف مش��ارکت کننده در برجام و 
همچنین حقوق مرتبط با آن را حفظ کرده اس��ت. 
]این[ توهم اس��ت. نظر مشورتی دادگاه بین المللی 
اله��ه )۱۹۷۱( اینجا مصداق دارد: "نمی توان گفت 
طرفی که از عمل به تعهداتش امتناع ورزیده یا آنها 

را اجرا نکرده حقوقش را حفظ کرده است.
تحریم های تس��لیحاتی س��ازمان مل��ل علیه ایران 
مهرماه س��ال جاری پایان می یاب��د و مایک پامپئو 
وزیر خارج��ه آمریکا این روزه��ا در اظهارنظرهای 

متعدد بر تمدید این تحریم ها تاکید می کند.
وی در ای��ن باره توضی��ح داد: »درباره تمدید رژیم 
ویژه )تحریم( ارائه تجهی��زات نظامی به جمهوری 
اس��امی ایران و همچنین فروش تسلیحات توسط 
ای��ران، باید بگویم که این پرونده در زمان قطعنامه 
۲۲۳۱ ش��ورای امنیت سازمان ملل بسته شد. این 
رژی��م ویژه، بع��د از دوره ۵ س��اله در اکتبر ۲۰۲۰ 
منقض��ی می ش��ود و هیچ انحراف��ی از این تصمیم 

وجود ندارد. ایسنا 

واکنش چین به آمریکا 
نمایندگی چین در سازمان ملل متحد هم با تاش 
آمریکا ب��رای تمدید تحریم های تس��لیحاتی علیه 

ایران مخالفت کرده است.
حساب کاربری رسمی نمایندگی چین در سازمان 
مل��ل متح��د در توئیتر به یادداش��ت برایان هوک، 
مقام دولت آمریکا که بر تاش های این کشور برای 
تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران تأکید کرده بود 

واکنش نشان داد. 
نمایندگی رس��می چین نوش��ته اس��ت: آمریکا با 
خروج از برجام در عمل به تعهداتش ذیل قطعنامه 
۲۲۳۱ شکست خورده است. این کشور هیچ حقی 
برای تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران ندارد 
چه برس��د به اینکه بخواهد س��از و کار بازگش��ت 
خ��ودکار تحریم ها را فعال کن��د. حفظ برجام تنها 

روش صحیح برای حرکت رو به جلو است.
یک قطعنامه برای تصویب در ش��ورای امنیت به ۹ 
رأی مثبت نی��از دارد و هیچ یک از پنج عضو دائم 
ش��ورای امنیت )آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و 

چین( نیز نباید آن را وتو کنند.صداوسیما 

 پاسخ موسوی به ادعای
 مضحک آمریکا 

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: آمریکا با سابقه 
ایجاد، تامین مالی و تسلیحاتی گروه های تروریستی 
مختلف، اعمال تروریسم دولتی و حمایت آشکار از 
یک رژیم تروریس��تی دیگر، معی��اری برای ارزیابی 

تاش های ضدتروریستی نیست.
سید عباس موسوی در واکنش به ادعای مضحک و 
بی پایه و اساس آمریکایی ها مبنی بر عدم همکاری 
ایران با آمریکا در مبارزه با تروریسم نوشت: ایاالت 
متحده با آن سابقه ایجاد، تامین مالی و تسلیحاتی 
گروه ه��ای تروریس��تی مختلف، اعمال تروریس��م 
دولتی و نیز حمایت آشکار از یک رژیم تروریستی 
دیگر )رژیم صهیونیستی( معیار خوبی برای ارزیابی 
تاش های ضدتروریستی نیس��ت.وی تصریح کرد: 
 آمریکا باید به تروریس��م دولتی خ��ود پایان دهد.

 باشگاه خبرنگاران 

تاکید مجدد باکو بر تداوم روابط 
دوستانه با ایران

معاون ریاس��ت جمه��وری آذربایجان در نشس��ت 
کابین��ه وزرای این کش��ور از ت��داوم همکاری های 

دوجانبه با ایران خبر داد.
حکمت حاجی اف گف��ت: این روابط در برهه همه 
گیر شدن ویروس کرونا نیز حفظ میشود. در رابطه 
با بس��ته شدن مرزها و تردد ش��هروندان دو کشور 

تفاهم مشترک حاصل شده است.
معاون رئیس جمهور آذربایجان از رایزنی با مقامات 
ایرانی برای احداث نیروگاههای برق »خدا آفرین« و 
»قزقاالسی« در حاشیه رود »ارس« خبر داد. ایران 
نیز بارها از تمایل خود برای بهبود روابط با همسایه 
ش��مالی خو خبر داده به طوریکه س��فیر جمهوری 
اسامی ایران در آذربایجان چندی قبل در گفت وگو 
با یکی از رس��انه های این کشور بر مودت و دوستی 

بین دو کشور همسایه  تاکید کرد.  ایرنا 

اخبار

اندیش��مندان و مقامات بین المللی معتقد هس��تند 
ک��ه ادعای آمریکا درباره مش��ارکت کننده بودن در 
برجام ادعایی نادرس��ت است و واشنگتن حق ارجاع 

به مکانیسم ماشه را ندارد.
پرت��اب موفقیت آمیز ماهواره نور ۱ از س��وی س��پاه 
پاس��داران انقاب اس��امی و کس��ب یک موفقیت 
جدی��د ب��رای جمهوری اس��امی بهانه ای ش��ده تا 
آمریکا اقدامات ضد ایرانی خود را با ش��دت بیشتری 

پیگیری کند.
کس��ب این موفقیت به مذاق کشورهایی که به هیچ 
وجه خواهان پیش��رفت ایران نیس��تند خوش نیامده 
و از همی��ن رو آنها )انگلیس، فرانس��ه، آلمان و البته 
آمری��کا( ای��ران را مته��م به نق��ض قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت می کنند و کاخ سفید با سوءاستفاده از 
همی��ن موضوع تاش می کند تا بهانه ای برای تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران بیابد. در همین رابطه »مایک 
پمپئو« وزیر خارجه ایاالت متحده، با انتشار بیانیه ای 
از کش��ورهای عض��و ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
خواست تا تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کنند. بر 
اساس برجام تحریم تسلیحاتی ایران در اکتبر ۲۰۲۰ 
به پایان می رس��د و پس از آن تهران می تواند آزادانه 

اقدام به خرید و فروش تسلیحات نظامی کند.
در این راستا مهر گفت وگوهایی با کارشناسان و مقامات 
بین المللی انجام داده است که در ادامه می آید. مارک 
فینو دیپلمات س��ابق فرانس��وی که از سال ۲۰۰۴ تا 
۲۰۱۳ در مرکز سیاست امنیتی ژنو )GCSP( فعالیت 
کرده است، اکنون یک عضو اجرایی این سازمان است. 
وی در ح��ال حاضر فعالیت های مربوط به گس��ترش 
تس��لیحات را رهبری می کند. وی سخنگوی پیشین 

وزارت خارجه فرانسه بوده است.
پروفس��ور »پل پیار از اس��اتید دانشگاه جرج تاون 

آمریکا اس��ت و تاکنون مسئولیت های متعددی را بر 
عهده داش��ته ک��ه از جمله آنها می توان به ریاس��ت 
واح��د تحلیل عملیات های س��یا در ش��رق نزدیک، 
خلی��ج ف��ارس و جنوب آس��یا اش��اره ک��رد. پیار 
همچنین س��ابقه حضور در ش��ورای اطاعات ملی 
آمریکا را به عنوان یکی از اعضای اصلی این شورا در 

کارنامه فعالیت خود دارد.
پروفسور شیرین طهماسب هانتر )۱۹۴۵ در تبریز( 
استاد ایرانی-آمریکایی در دانشگاه جورج تاون است 
ک��ه در زمینه مقاالت سیاس��ی به فعالیت مش��غول 
اس��ت. او متخصص مسائل سیاسی ایران، خاورمیانه 
و اس��ام سیاس��ی اس��ت. وی به زبان های فارسی، 
انگلیس��ی، فرانس��ه و ترکی صحب��ت می کند. وی 

همچنین عضو شورای روابط خارجی آمریکا است.
پروفسور »نادر انتصار« رئیس دانشکده علوم سیاسی 
دانشگاه آالباما جنوبی آمریکاست. وی از کارشناسان 
برجسته حوزه مطالعات خاورمیانه، مطالعات ایران و 

اقتصاد سیاسی بین الملل است.
پروفس��ور فرانک فن هیپل معاون اسبق کاخ سفید. 
ح��وزه تحقیقات��ی »ف��ن هیپل« در زمین��ه علوم و 
فناوری شامل مواردی چون کنترل تسلیحات اتمی 
و منع اشاعه هسته ای، انرژی و توازن سیاست گذاری 
در عرصه های تکنولوژی است. وی پیش از پیوستن 
به دانشگاه »پرینستون«، به مدت ۱۰ سال مشغول 
تحقی��ق در زمینه فیزیک نظ��ری ذرات بنیادی بود 
و ب��ه طور خاص به نگارش آث��اری با موضوع پایه و 
اس��اس فنی منع اشاعه هسته ای و راهکارهای خلع 
س��اح، آینده ان��رژی اتمی و بهینه س��ازی اقتصاد 

سوخت خودرو عاقه دارد.
ایاالت متحده آمریکا در تاش اس��ت موضوع تحریم 
تس��لیحاتی ایران را در ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 

تمدید کن��د. با توجه به اینکه ای��االت متحده آمریکا 
برج��ام را نقض نموده و از آن خارج ش��ده اس��ت، آیا 
می تواند از نظر قانونی چنین درخواستی داشته باشد؟

فین��و: اینکه با خروج از برجام، ایاالت متحده آمریکا 
بر خاف قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت س��ازمان 
ملل متحد عمل کرده است، قطعنامه ای که به اتفاق 
آرا تصویب شده و حاوی هیچ گونه مفادی در مورد 

خروج یکجانبه نیست، کامًا درست است.
بر اس��اس این قطعنامه تحریم های تسلیحاتی علیه 
ایران تا سال ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۳ بسته به نوع تسلیحات 
و فن��اوری و اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید 
کند که برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است، برداشته 
خواهد شد. در هر صورت، برای تصمیمی که شورای 
امنیت در مورد تمدید تحریم ها اتخاذ می کند، همه 
اعضای دائم باید موافقت کنند و در این مرحله بعید 
به نظر می رسد که روسیه یا چین )و شاید فرانسه و 

انگلیس( به چنین تصمیمی بپیوندند.
پیار: به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت، ایاالت 
متحده آمریکا می تواند درخواست هایی را برای اقدام 
ش��ورا در مورد ان��واع امور ارائه ده��د. قانونی بودن 
درخواس��ت واقعاً مسئله نیس��ت. اعضای دیگر شورا 
می دانند که ایاالت متح��ده آمریکا در زمان ترامپ 
بود که برجام را نقض کرد و مستقیماً علیه قطعنامه 
۲۲۳۱ ش��ورای امنیت، که تأیید رسمی بین المللی 
برجام است اقدام کرد. به همین دلیل و دالیل دیگر، 
انتظار می رود دولت ترامپ در برابر تاش خود برای 
گس��ترش تحریم تسلیحاتی با مقاومت قابل توجهی 

مواجهه شود.
هانتر: با توجه به اینک��ه آمریکا از برجام کناره گیری 
کرده است، قانوناً نمی تواند بر اساس آن ادامه تحریم 
تس��لیحاتی ایران را مطرح کند. متأسفانه آنجایی که 
مرب��وط به ایران می ش��ود آمریکا توجه��ی به قانون 
بین المللی ندارد. از این جهت می تواند به دلیل دیگری 
نظیر ادع��ای تهدیدهای ایران ب��ه صلح منطقه ای و 

بین المللی تقاضای ادامه تحریم ها را بکند.

سعدهللا زارعی: 

پامپئو با هدف الحاق کرانه باختری به 
اسرائیل به منطقه سفر کرد

کارش��ناس مسائل غرب آس��یا با بیان اینکه سفر وزیر امور خارجه 
آمری��کا به اراضی اش��غالی با هدف الحاق کران��ه باختری به رژیم 
صهیونیستی صورت می گیرد، گفت: دولت ترامپ در آمریکا تحت 
فش��ار است و امکان شکس��ت در انتخابات دارد و به همین جهت 

دست به این اقدامات می زند.
س��عداهلل زارعی با اش��اره به س��فر مایک پامپئو وزیر امور خارجه 
آمریکا به اراضی اشغالی گفت: این سفر با هدف رایزنی در خصوص 

الحاق کرانه باختری به نفع رژیم صهیونیستی صورت می گیرد.
وی افزود: دولت ترامپ در آمریکا تحت فش��ار اس��ت و ش��واهد و 
قرائ��ن بیان کننده این اس��ت در انتخابات پی��ش روی آمریکا که 
حدود هش��ت ماه دیگر برگزار می ش��ود، در وضعیت سختی قرار 
گرفت��ه اس��ت و احتمال باخت ترام��پ در انتخاب��ات وجود دارد. 
در صورت��ی ک��ه ترامپ در انتخابات شکس��ت بخ��ورد، یک پروژه 

صهیونیستی – آمریکایی با شکست مواجه شده است.
این کارش��ناس مسائل غرب آس��یا بیان کرد: ترامپ برای تحریک 
صهیونیس��ت ها و یه��ودی های آمریکایی تاش م��ی کند، کرانه 
باخت��ری رود اردن را به رژیم صهیونیس��ت الحاق کند که این امر 
محیرالعقول اس��ت و حداقل،، تاش خود را می کند نشان دهد به 

این کار بسیار سخت دست زده است.
وی با اشاره به اینکه الحاق کرانه باختری به نفع رژیم صهیونیستی 
در قالب معامله قرن است، گفت: قبًا این مسئله مطرح شده است 
اما با س��فر وزیر امور خارجه آمریکا، دولت ترامپ وانمود می کند 
می خواهند یک گام به سمت عملیاتی کردن این مسئله بر دارد.

زارعی با بیان اینکه در سرزمین های اشغالی قدس نزدیک به شش 
میلیون نفر س��اکن اهل فلس��طین وجود دارد، عنوان کرد: حدود 
پنج میلیون فلس��طینی نیز خارج از این سرزمین زندگی می کنند 
که ح��دود ۴ میلیون نفر از آن ه��ا در اردن و در مجاورت با کرانه 
باخت��ری رود اردن قرار دارند. آمری��کا عمًا این جمعیت عظیم را 
نادیده می گیرد و هر روز به مردم این س��رزمین ظلم آش��کار می 

کند. تسنیم 

گزارش

ب��ا توجه به ادام��ه رویکرد خصمانه دولتم��ردان آمریکایی 
علی��ه مل��ت ایران و تقا ب��رای تمدید تحریم تس��لیحاتی 
علیه کشورمان ناظران سیاسی بر این باورند که در شرایط 
کنونی دس��تگاه دیپلماس��ی ایران بهتر است گفت وگوهای 
دیپلماسی خویش را با اعضای دائم غیر وابسته به آمریکا و 
اعضای موقت شورای امنیت که در ماه های آینده عضویت 
این نه��اد را پیدا خواهند ک��رد، گفت وگوهای دیپلماتیک 
را افزای��ش داده و در ضمن تقویت بخ��ش حقوقی پرونده 
هس��ته ای که آمریکا اصل دخالت درآن را علیرغم خروج از 

برجام دارد بنماید.
اخی��راً رس��انه آمریکایی گزارش داده اند دولت این کش��ور 
در راس��تای افزایش فش��ار بر ش��ورای امنیت برای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی علیه ایران نشستی غیرعلنی در این 

شورا برگزار کرده است.
وبگاه شبکه خبری فاکس نیوز نوشته آمریکا اعضای شورای 
امنیت را به نشس��تی پشت درهای بسته برای بحث درباره 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت دعوت کرد. این قطعنامه در 

سال ۲۰۱۵ برای تأیید توافق هسته ای برجام صادر شد.
به نوشته این رس��انه، هدف از برگزاری این نشست، بحث 
درب��اره اق��دام ای��ران در روز ۲۲ آوریل ب��رای پرتاب یک 
ماهواره نظامی بوده اس��ت. نماینده دول��ت آمریکا در این 
نشس��ت ایران را به نقض مس��تمر تحریم های تس��لیحاتی 

متهم کرد.
نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد در بیانیه ای گفت: 
پرت��اب این ماه��واره مصداق دیگری از س��رپیچی بی امان 
ایران از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد 
است. این قطعنامه از ایران می خواهد از انجام فعالیت های 
مرتبط با موش��ک های بالیس��تیک که ب��رای قابلیت حمل 

ساح های هسته ای ساخته  شده اند خودداری کند.
تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران مهرماه سال 
جاری پای��ان می یابد و مایک پامپئو وزی��ر خارجه آمریکا 
ای��ن روزها در اظهارنظرهای متعدد بر تمدید این تحریم ها 

تاکید می کند.
تصوی��ب این قطعنام��ه نیازمند جلب نظ��ر موافق ۹ عضو 

شورای امنیت بدون وتوی چین، روسیه، آمریکا، انگلیس و 
فرانسه )اعضای دائم شورای امنیت( است.

برخ��ی از دیپلمات های غرب��ی به رویت��رز گفته اند ایاالت 
متح��ده کار دش��وار و حتی ناممکنی ب��رای جلب موافقت 
روسیه و چین جهت موافقت با تمدید این تحریم  ها خواهد 

داشت.

رویکرد ایران به دیپلماسی غیر آمریکایی 
دکتر سید رضا صدرالحس��ینی کارشناس مسائل سیاست 
خارجی در خصوص اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران گفت: 
با توجه به مش��کات عدیده ای که آمریکا و شخص ترامپ 
بعد از بحران کرونا با آن روبرو ش��ده است اقدامات مقامات 
کاخ سفید در داخل کشور بسیار مضحک و سخنان ترامپ 
باعث استحضای وی و تمسخر مقامات دولتی و غیر دولتی 

قرار گرفته است.
وی اف��زود: تا جایی که دعواهای ترامپ و فرمانداران باعث 
تش��نجات ش��دید رس��انه ای و به تبع آنان مردم ش��ده و 
س��رگردانی و ناامیدی فراوانی در اتمسفر اجتماعی آمریکا 

ایجاد نموده است.
استاد دانش��گاه بیان داشت: دعواهای ترامپ و خانم پلوسی 
هر روز بخش قابل توجهی از اخبار داخلی آمریکا را به خود 
اختصاص داده اس��ت، آمار شگفت انگیز از مبتایان و فوت 
شدگان از بیماری کرونا در این کشور هفته هاست که در رتبه 
اول جهانی قرار گرفته است؛ در حقیقت کشوری که ادعای 
کنترل بحران های بین المللی را با خود به یدک می کش��ید 

امروز در یک بحران ویروسی در حال غرق شدن است.
به باور صدرالحس��ینی؛ در حقیقت پوش��الی بودن بسیاری 
از نماده��ای اقتدار آمریکا که یکی از آنان اقتدار پزش��کی 
و درمانی این کش��ور بود کاما فرو ریخته اس��ت و بر این 
اس��اس حاکمان کاخ س��فید تاش دارند در بعد سیاست 
خارجی با انجام اقداماتی چهره تخریب ش��ده آمریکای در 
حال افول را بازسازی و در ویترین بین المللی قرار دهند.

کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی در ادامه گفت: آنان 
با سانس��ور ش��دید خبرهای واقع��ی از داخ��ل آمریکا در 

حوزه های اقتصادی و اجتماعی و فروپاشی اقتصاد مبتنی بر 
نئولیبرالیسم سعی دارند مردم دنیا متوجه بحران اقتصادی 
این کش��ور که کارشناسان ش��ناخته شده جهانی معتقدند 
بحران اقتصادی ۱۹۳۰مجدداً در این کش��ور حاکم خواهد 
ش��د با اقدامات تهاجمی و با ظاهرس��ازی های رسانه ای در 
ح��وزه بین المللی و با تاکید بر چند نقطه ویژه جغرافیایی 
مانند چین، فلس��طین اش��غالی و جمهوری اسامی ایران 

کتمان نماید.
اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: مثا در م��ورد چین مدعی 
هس��تند ک��ه می خواهند این کش��ور را تحری��م اقتصادی 
نمایند! در مورد س��رزمین های اش��غالی پمپئو در روز یوم 
النکبت به آنجا سفر می کند و اعام می نماید تجاوز جدید 
به کرانه غربی توس��ط رژیم غاصب صهیونیستی با اشکال 
اس��ت و در مورد جمهوری اس��امی ایران اقدام به قلدری 
نم��وده و ادع��ا می نماید این کش��ور باید ب��ه خاطر پرتاب 
ماه��واره، حمایت از جریان های آزادی خواه و ضد اش��غال 
گری صادرات بنزین به ونزوئا و دریافت طا از این کشور، 
پاین��دی به برج��ام و ده ها تهمت بی اس��اس دیگر آمریکا 
علیه مل��ت ایران قطعنامه تصویب گردد و قطعنامه ۲۲۳۱ 

با شدت تمام علیه ایران اعمال گردد.
صدرالحس��ینی با تاکید بر اینکه واقعیت امر این اس��ت که 
ب��ه گفته تعداد کثیری از افراد با تجربه در آمریکا  اقدامات 
اخیر ترامپ و تیم همراهش به جز ضربه به منافع ملی این 
کشور چیزی به همراه نداشته است، خاطرنشان کرد: حتی 
به گفته تعدادی از نمایندگان کنگره و سنا اقدامات ماه های 

اخیر ترامپ باعث کاهش امنیت نیروهای نظامی این کشور 
در منطقه غرب آس��یا شده است؛ حقیقت این است که بر 
اس��اس نظریه تعدادی از کارشناسان و محققان آمریکایی، 
ترامپ بدترین رئیس جمهور در طول یکصد س��ال گذشته 
این کش��ور است و ش��یرینی قدرت برای او به گونه ای مزه 
کرده که وی به بس��یاری از کارشناسان دلسوز کاخ سفید 
پشت نموده و آنان را از نهادهای تصمیم ساز اخراج نموده 
اس��ت و دلیل اصلی آن به گفته تعدادی از همکاران سابق 

وی غرور و بی تعهدی به نظرات کارشناسی است.
وی گفت: در ش��رایط کنونی دستگاه دیپلماسی ایران بهتر 
است گفت وگوهای دیپلماسی خویش را با اعضای دائم غیر 
وابس��ته به آمری��کا و اعضای موقت ش��ورای امنیت که در 
ماه ه��ای آینده عضویت این نهاد را پیدا خواهند کرد مانند 
استونی که ریاست موقت این شورا را به عهده خواهد گرفت 
گفت وگوهای دیپلماتیک را افزایش داده و در ضمن تقویت 
بخش حقوقی پرونده هس��ته ای که آمریکا اصل دخالت در 

آن را علیرغم خروج از برجام دارد بنماید.
اس��تاد دانش��گاه اظهار داش��ت: البت��ه این اقدام��ات نهاد 
سیاس��ت خارجی باید در کنار تقویت همبستگی و انسجام 
ملی و تقویت بنیان های اقتصادی و اجتماعی کش��ور بطور 
همزم��ان صورت گیرد؛ در حقیق��ت در مقابل چند پارگی 
داخل��ی در آمریکا همه نهادهای مس��ئول در ایران باید به 
تقویت همبس��تگی داخلی و یکپارچگ��ی جامعه ایرانی به 
همراه گسترش و افزایش تولیدات داخلی و حل چالش های 

اقتصادی در حد توان همت گمارند. 
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صدرالحسینی در گفت وگو با سیاست روز مطرح کرد 

رویکرد ایران به دیپلماسی 
غیر آمریکایی

اینستکس برای ما قانع کننده نیست
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با بیان اینکه اینستکس برای ما 
قانع کننده نیست، گفت: یکی دو تراکنش مالی از طریق این سازوکار انجام 
و کاالها وارد ایران شد و امیدواریم در آینده بتوانیم از آن برای خریدهایمان 
از اروپا استفاده کنیم. غامرضا انصاری درباره سازوکار مالی اینستکس بین 

ایران و اروپا عنوان کرد: این سازوکار اگرچه برای ما قانع کننده نیست و فعا 
فعالیت های موضوعی محدودی را شروع کرده، ولی فعالیت آن قبل از عید آغاز 

شده است. وی افزود: بانک مرکزی نیز عاقه مند است این مجموعه فعال شود. بر 
این اساس بعد از یکی دو تراکنش مالی که انجام و کاالها وارد ایران شد، امیدواریم 
در آینده هم بتوانیم از این سازوکار برای خریدهای خودمان از اروپا استفاده کنیم. 
معاون دیپلماس��ی اقتصادی وزارت خارجه با بیان اینکه تعداد و نوع کاالها محدود 
است، اظهار داشت: امیدواریم در آینده این مجموعه بتواند در خصوص کاالهایی که 

امکان تجارت وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد. صداوسیما

معتقدان به تزریق مواد شوینده مدعی شراکت در برجام شدند
وزیر امور خارجه ایران در توئیتی نوشت: همان کسانی که درباره تزریق 
مواد شوینده برای پاک کردن بدن از ویروس کرونا خیالبافی می کردند، 

مدعی شراکت در برجام شده اند.
محمدجواد ظریف در توئیتی نوش��ت: همان کس��انی که درباره تزریق 

مواد گندزدا )ش��وینده( برای پاک کردن بدن از ویروس کرونا خیالبافی 
می کردند، ادعا می کنند که در یک قطعنامه شورای امنیت که یک توافق را 

تایید کرده، شریک هستند؛ در حالی که به گفته خودشان مدت ها پیش از این، 
به شراکت خود در آن پایان داده اند.وی افزود: کاش کافکا اینجا بود!

رئیس دس��تگاه دیپلماسی افزود: از کس��انی )دونالد ترامپ( که می گویند ماده 
ضدعفونی  بخورید که تمیز ش��وید و کرونا نگیرید، بعید نیست قطعنامه ای که 
رس��ما از آن خارج ش��ده اند و نوشتند که به حضور و مشارکت خود در آن پایان 

داده اند، بگویند در آن عضو هستند. مهر 

درخواست بن سلمان از نخست وزیر جدید عراق 
ولیعهد عربستان سعودی در نخستین تماس تلفنی خود با نخست وزیر 

عراق خواستار میانجی گری بغداد در روابط تهران-ریاض شده است.
منابع خبری به یک رسانه مستقر در انگلیس گفته اند محمد بن سلمان 
ولیعهد عربستان سعودی در گفت وگویی با مصطفی الکاظمی، نخست 

 وزیر جدید عراق خواس��تار میانجی گری او میان تهران و ریاض ش��ده 
اس��ت.  پایگاه میدل ایس��ت آی به نقل از منابع آگاه گزارش داده نخستین 

تماس تلفنی که الکاظمی بعد از رس��یدن به این س��مت دریافت کرده از ولیعهد 
عربس��تان سعودی بوده و او از نخس��ت وزیر جدید عراق خواسته میانجی گری با 
ایران را مجدداً آغاز کند.   میدل ایس��ت آی نوش��ته »محمد بن سلمان« همزمان 
با خروج یکجانبه س��امانه های آمریکایی پاتریوت از عربستان برای پایان دادن به 
محاصره قطر از س��وی آمریکا تحت فشار قرار گرفته است. امیر کویت به همین 

منظور هیئتی را برای آغاز مجدد میانجی گری ها روانه قطر کرد. فارس 

اندیشمندان بین المللی مطرح کردند؛

آمریکا نمی تواند مشارکت کننده در برجام باشد


