
آمریکا صدای مردمش را بشنود
در پ��ی ادامه اعتراضات در آمری��کا پس از برخورد 
خشونت آمیز پلیس مینیاپولیس با یک سیاه پوست 
ک��ه منجر به مرگ وی ش��د، وزارت ام��ور خارجه 
جمهوری اس��امی ایران در پیامی توئیتری تأکید 
ک��رد: آمری��کا باید ص��دای مردمش را بش��نود و 

سیاست های شکست خورده اش را تغییر دهد.
در ای��ن پی��ام توئیتری آمده اس��ت: رژی��م آمریکا 
ک��ه به وع��ده اش ب��رای توقف ه��در دادن پول در 
ماجراجویی های خارج��ی عمل نکرده و اکنون هم 
غرق در بحران خودس��اخته کووید-۱۹ است، حاال 
برای ارعاب معترضان به ارتش، س��گ های شرور و 

ساح های شوم« متوسل شده است.
وزارت امور خارجه ایران تاکید کرده است: .آمریکا 
ب��ه جای ای��ن کار، باید صدای مردمش را بش��نود 
 و سیاس��ت های شکس��ت خورده اش را تغییر دهد.

 صداوسیما 

نژادپرستی یک امر ساختاری و 
سیستماتیک در آمریکا است

یک کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به اعتراضات 
اخی��ر در ای��ن کش��ور در پی کش��ته ش��دن یک 
سیاه پوست ، توسط یک پلیس سفید پوست اظهار 
کرد: نژادپرستی یک امر ساختاری و سیستماتیک 

در آمریکا است.
ف��ؤاد ای��زدی با بی��ان این که مش��کات مربوط به 
نژادپرستی مساله  جدیدی در آمریکا نیست و بارها 
ش��اهد برخورد نژادپرستانه دولت و ساختار آمریکا 
با ش��هروندان سیاه پوست این کشور بوده ایم چنان 
که تعدادی از س��یاه پوستان در این کشور خود را 
ش��هروند واقعی آمریکا  به خاطر این نوع برخوردها 
نمی دانند، گفت: برخورد نژادپرس��تانه در س��اختار 
آمری��کا ریش��ه دوانده اس��ت چنانکه در سیس��تم 
قصایی آمریکا اگر شما یک فرد سیاه پوست باشید 
احتم��ال زندان  رفتن تان به خاط��ر یک موضوع از  

یک فرد سفیدپوست بیشتر  است.
وی ب��ا بی��ان این که در ارتب��اط با وی��روس کرونا 
مش��اهده کردیم حدود  70 درصد کس��انی که در 
این کشور در پی ش��یوع این ویروس فوت کرده یا 
دچار مش��کاتی در این ارتباط شده اند سیاه پوست 
هستند، ادامه داد: این کشور در ارتباط با افراد فوت 
ک��رده بر اثر ابتا به  وی��روس کرونا رتبه یک را در 
جه��ان دارد و از طرف دیگر از نظر پرداخت هزینه 
نظامی نیز دارای رتبه نخس��ت است، بنابراین این 
کشور، کشور فقیری نیس��ت بلکه مساله این است 
که نگاه این کش��ور کمک به قش��رهای ضعیف در 
جامعه نیس��ت، چرا که  اگر دولت آمریکا  درصدی 
از هزینه ه��ای نظام��ی خود را کاه��ش دهد قطعا 

می تواند به این قشر کمک بیشتری کند .
این کارشناس مسائل آمریکا در مورد نوع  برخورد 
دونالد ترامپ با اعتراضات اخیر در آمریکا نیز گفت: 
ترامپ در توییتر اعام کرد که دس��تور ش��لیک به 
معترضان داده اس��ت البته دولت های قبلی نیز  در 
براب��ر اینگونه اتفاقات همین سیاس��ت را در پیش 
می گرفتند و نکته قابل توجه این اس��ت که دونالد 
ترام��پ می آید و آن را در توییت��ر به صورت علنی  
منتش��ر می کند. این استاد دانش��گاه تهران معتقد 
اس��ت: دولت آمری��کا چاره ای جز برخورد خش��ن 
ب��ا معترضان ن��دارد، چرا که اگر این ن��وع رفتار را 
نداشته باشند به علت گسترده بودن نارضایتی ها و 

مشکات، سیستم از هم می پاشد. ایسنا 

اخبار

از نگاه دیگران

اندیش��کده آمریکایی »کارنگی« در گزارشی با 
اش��اره به تغییرات در مناس��بات نظام جهانی 
بخصوص پس از پاندمی کووید-۱۹ نوشت که 
در دوران نوین، اولویت های آمریکا قابل اعمال 
و اجرا در دنیا نیس��ت و واش��نگتن مجبور به 

عقب نشینی از آنها است.
آرون دیوید میلر در مقاله ای با عنوان »آمریکا 
و بی نظم��ی نوی��ن جهان��ی: عقب نش��ینی از 
اولویت ه��ا« که در وبس��ایت این اندیش��کده 
منتشر شد،  نوش��ت: در فیلم کاسیک ۱۹5۱ 
ب��ا عن��وان روزی که زمین همچنان ایس��تاده 
   The Day The Earth Stood Still
ی��ک موجود فرازمینی به ش��کل انس��ان وارد 
کره خاکی می ش��ود در حالی که روبات فلزی 
بزرگ��ی وی را همراه��ی می کند ب��ه زمینیان 
اینگونه اولتیمات��وم می دهد: روش های جنگ 
طلبانه خود را تغییر دهید یا نابود ش��وید. این 
فیلم در پایان رهبران جهان را نش��ان می دهد 
که باید راهش��ان را انتخاب کنند. خوب است 

تصور کنیم که ویروس س��خت و بی رحم کرونا 
که بدترین تهدید برای بهداش��ت و س��امت 
عمومی در صد س��ال گذش��ته است، همچون 
تهاجم فرازمینی ها منجر به کاهش رقابت های 

بین المللی و افزایش همکاری ها شود.
نویسنده این مقاله با ذکر این که بعید است این 
امر اتفاق بیفتد، نوشت: در عوض الگوی اصلی 
روابط بین الملل بعید اس��ت ب��ه الگوی بهتری 
تغییر کند. این پاندم��ی )بیماری عالم گیر( به 
عوض تغییر ش��کل دنیا ممکن است روند هایی 
ک��ه از قبل وجود داش��ته اند را تعمیق کرده و 
آنها را  به سمت رقابت های بیشتر حرکت داده 
و فضای بین الملل را از حالت جهانی شده دور 
کن��د و فضایی ایجاد کند که در آن قدرت های 
ب��زرگ و کوچک ب��ه جای این ک��ه همکاری 

داشته باشند، در تقابل با هم قرار می گیرند.
در این مقاله با اش��اره به وضعی��ت آمریکا در 
این فضا، نوشت: مهم نیست چه کسی در سال 
202۱ رئیس جمهوری آمریکا اس��ت. آمریکا 

با دنیای��ی بی رحم و فراموش نش��دنی مواجه 
خواهد بود... معنی این وضعیت ش��کل رهبری 
آمریکا در خارج از کش��ور را نیز  بطور اساسی 

متفاوت می سازد.
نویس��نده این مقال��ه پیش بین��ی می کند که 
ریاست جو بایدن ممکن است در ترمیم وجهه 
آمری��کا، احیای رابطه ب��ا همپیمانان و هدایت 
آمریکا در ام��وری مانند تغییرات آب وهوایی و 
سامت جهانی موفق باشد اما اولویت هایی که 
آمری��کا در داخل دارد در کنار حضور بازیگران 
منطقه ای و جهانی که در حفاظت از فضای خود 
مصمم هستند در کنار مناقشات جهانی، دست 
آمری��کا را در دنیایی که مخالف با اولویت های 
آمریکا اس��ت، بسته نگه می دارد. در این مسیر 
چین و روسیه قرار دارند و تا زمانی که آمریکا 
و این دو کش��ور تغییرات اساس��ی در سیاست 
خود در س��ال 2020 نشان ندهد، دولت بایدن 
نیز احتماال رواب��ط خصمانه ای با هر دو رقیب 

راهبردی خواهد داشت. تسنیم 

ذاکریان:
 ادعاهای آمریکا درباره تعامالت ایران-ونزوئال 

وجاهت حقوقی ندارد
یک اس��تاد دانشگاه گفت: بعید می دانم آمریکا بتواند در ماجرای نفتکش های ایران 
که به مقصد ونزوئا حرکت کردند اقدامی انجام دهد یا اساسا به شکل جدی به این 
بحث وارد ش��ود چرا که تجربه اتفاقات گذشته به ویژه یک سال گذشته نشان داده 

آمریکا در موضوعات مرتبط با ایران بازنده بوده است.
مهدی ذاکریان با اش��اره به فشارهای آمریکا برای متوقف کردن نفتکش های ایرانی 
ب��ه مقصد ونزوئا اظهار کرد: آمریکایی ها ب��رای آدریان 2 هم اقداماتی انجام دادند 
و بریتانیا را تحت فش��ار قرار دادند اما در نهایت راه به جایی نبردند. آنچه از س��وی 
ایران و ونزوئا در جریان اس��ت در چارچوب تجارت دو جانبه میان کشورهاس��ت و 
آمری��کا حق دخالت در این تعامات دوجانبه کش��ورها را ندارد مگر این که تجارت 
موجب خطر و تهدید بین المللی محس��وب شود که کاالی مورد حمل این کشتی ها 
نه به لحاظ بین المللی ممنوع اس��ت و نه ب��رای جامعه بین الملل خطری دارد و نه 
نقض قطعنامه های بین المللی است. وی گفت: ادعاهای مقامات آمریکایی در رابطه 
با تعامل ایران و ونزوئا و فشارهایی که برای متوقف کردن این روند انجام می دهد 

به لحاظ سیاسی و حقوقی وجاهتی ندارد و راه  به جایی نخواهد برد.
این اس��تاد دانش��گاه با بیان  این که مقامات آمریکایی به طور رسمی تهدیدی را علیه 
ای��ران مطرح نکرده اند اظهار کرد: با توجه به این که اظهارات رس��می و مس��تقیمی 
در رابطه با تهدید کش��تی های ایرانی از س��وی مقامات آمریکایی مطرح نشده امکان 
شکایت از سوی ایران و ونزوئا به دادگاه های بین المللی فعا وجود ندارد.  ایسنا 

گزارش

راه ح��ل مناقش��ه قره ب��اغ به عن��وان چالش اصل��ی روابط 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان صرفاً صلح آمیز و از طریق 
مذاکره امکان پذیر است. اقدام نظامی نمی تواند تأثیری در 

حل این بحران داشته باشد.
درگیری آذربایجان و ارمنستان بر سر حاکمیت قره باغ این 
منطقه را به کانون تنش در منطقه تبدیل کرده و کل قفقاز 
را تحت تأثیر قرار داده است. این مناقشه یکی از بحران های 
بین المللی دوران پس��اجنگ س��رد و دارای پیچیدگی های 
بسیار است. اگرچه این مناقشه ریشه ها و زمینه های تاریخی 
طوالن��ی و عمیق��ی دارد، اما با فروپاش��ی اتح��اد جماهیر 
شوروی این اختاف وارد مرحله تازه ای شد. ناگورنو قره باغ 
)ارتفاعات قره باغ( منطقه ای محصور در خشکی با مساحتی 
ح��دود ۴۴00 کیلومترمربع در قفق��از جنوبی و در جنوب 
شرقی کوه های قفقاز کوچک واقع شده است. این منطقه از 
غرب با جمهوری ارمنس��تان، از جنوب با ایران و از ش��مال 
و ش��رق با جمهوری آذربایجان هم مرز است. قره باغ دارای 
پیوندهای تاریخی و دینی با جهان اسام است و از اهمیت 

ژئوپلیتیک فراوانی برخوردار است.
منازعه بر س��ر مالکی��ت منطقه قره باغ به س��ال ها پیش از 
اس��تقال دو جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان بازمی گردد. 
مناطق ش��مالی رود ارس که در اوایل دوره قاجار متعلق به 
ایران بود، در جریان قراردادهای گلس��تان و ترکمانچای به 
روس��یه تزاری واگذار شد و تا زمان انقاب اکتبر ۱۹۱7 نیز 
تحت حاکمیت تزار روس اداره می ش��د. در سال های پس از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مناقشه قره باغ به بزرگ ترین 
مس��ئله و چالش سیاست خارجی ارمنستان و آذربایجان در 
س��ال های پس از اس��تقال مبدل شده اس��ت. به نحوی که 
امروزه شناخت سیاست خارجی ارمنستان و آذربایجان بدون 

شناخت دقیق بحران قره باغ امکان پذیر نیست.
از لح��اظ تاریخ��ی می ت��وان تصمیم رهبران ش��وروی در 
س��ال ۱۹2۳ مبنی ب��ر معرفی منطقه قره باغ کوهس��تانی 

به عنوان یک ایالت خودمختار در ترکیب سیاسی جمهوری 
آذربایج��ان را مبنای بروز اختاف میان طرفین تلقی کرد. 
ای��ن وضعیت هرگ��ز رضایت ارامنه و آذری ه��ا را به دنبال 
نداشت و مقدمه ای برای درگیری ها و تنش های بعدی شد، 
زیرا ارمنی��ان خواهان الحاق قره باغ به ارمنس��تان و اهالی 
آذربایج��ان از رون��د تبدیل ش��دن این منطقه به اس��تانی 

خودمختار ناراضی بودند.
ب��ا روی کار آمدن »میخائیل گورباچف«، در س��ال ۱۹۸5 
به عن��وان رهب��ر اتحاد جماهیر ش��وروی فضا ب��رای طرح 
خواس��ته های قدیمی درباره قره باغ آغاز ش��د، یک بار دیگر 
درگیری ه��ای پراکنده و س��پس جن��گ همه جانبه میان 
آذربایج��ان و ارمنس��تان روی داد. هم زم��ان با اس��تقال 
جمه��وری آذربایجان و ارمنس��تان، منطق��ه قره باغ ازنظر 
جغرافیای��ی و مکانی در داخل خاک آذربایجان قرار گرفت، 
اما این امر باعث اعتراض دولت ارمنس��تان شد. به نحوی که 
با حمایت دولت ارمنس��تان، در ۱0 دس��امبر سال ۱۹۹۱، 
رفراندومی در قره باغ برگزار ش��د که طی آن بیش��تر مردم 
خواستار کس��ب اس��تقال کامل از آذربایجان شدند. این 
موضوع به نبرد مسلحانه میان دو کشور از 20 فوریه ۱۹۸۸ 
تا ۱2 می ۱۹۹۴ انجامید که به کشته، زخمی و آواره شدن 

گروه زیادی از مردم منجر شد.
با بروز درگیری بین ارمنستان و آذربایجان، شورای امنیت 
س��ازمان ملل در س��ه قطعنامه از آذربایجان و ارمنس��تان 
درخواست کرد که اختاف های خود را در چهارچوب گروه 
»مینسک« حل وفصل کنند. سازمان ملل بازگشت صلح به 
قره باغ را به س��ازمان های منطقه ای به ویژه سازمان امنیت 
و هم��کاری اروپ��ا واگذار کرد. س��ازمان امنیت و همکاری 
اروپا نیز در س��ال ۱۹۹2 گروه موس��وم به »گروه مینسک 
س��ازمان امنی��ت و همکاری اروپا« را با عضویت ۹ کش��ور 
و به ریاس��ت آمریکا، روس��یه و فرانسه تش��کیل داد. گروه 
مذکور توانس��ت در دوازدهم ماه م��ی ۱۹۹۴، آتش بس را 

بین طرفین مناقشه در بیش��کک برقرار کند. در سال های 
بعد، گروه مینسک برای حل مناقشه قره باغ دست به انجام 
ابت��کارات و ارائه طرح هایی زد که تاکنون هیچ یک از آن ها 
موفق نبوده اند. همچنین ایران در اردیبهش��ت سال ۱۳7۱ 
ب��رای میانجیگری در بحران قره باغ پیش قدم ش��د و اقدام 
عملی الزم را انجام داد. کفیل ریاست جمهوری آذربایجان، 
»یعقوب محم��داف« و »لئون پتروس��یان«، رئیس جمهور 
ارمنستان به دعوت »اکبر هاشمی رفسنجانی« رئیس جمهور 
وق��ت ایران به تهران آمدند و در پایان مذاکرات س��ه جانبه 
بیانیه ای مش��ترک مبن��ی بر آتش بس را ص��ادر کردند،اما 
هم زمان با صدور بیانیه مش��ترک تهران، شهر شوشا توسط 
ارامنه اشغال شد. این شهر در حالی سقوط کرد که ایران با 
حضور دو کشور درگیر جنگ و نماینده سازمان ملل متحد 
طرح آتش بس جامعی را نهایی کرده بود، این اقدام و حسن 
نیت کشورمان نتوانست به حل مناقشه قره باغ کمک کند.

کارشناس��ان می گویند مس��اله قره باغ در سال های گذشته 
به موضوعی حیاتی برای دو کش��ور جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان تبدیل شده است. به ویژه که دشمنی بین دو طرف 
منحصر به مسائل سیاس��ی و ارضی نبوده، بلکه جنبه های 
قوم��ی را نیز در برگرفته اس��ت. نکت��ه قابل توجه اینکه در 
س��ال های اخیر، مناقش��ه قره باغ عاوه بر جنبه های قومی 
دارای ابعاد مذهبی نیز ش��ده اس��ت. به این معنا که برخی 
در جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان، مناقشه قره باغ را به 
رویارویی مس��لمانان و مس��یحیان تفسیر و تعبیر می کنند 
و از ای��ن طریق تاش دارند تا حمایت س��ایر کش��ورها را 
به دس��ت آورند. بی ش��ک پررنگ ش��دن جنبه های دینی 
مناقشه در کنار جنبه های قومی می تواند بر پیچیده شدن 

و نقش آفرینی بازیگران مختلف تأثیرگذار باشد.
تحلیلگران روابط بین الملل بر این باورند که مناقشه قره باغ 
به عن��وان یکی از مهم ترین مباحث موجود در منطقه قفقاز 
مطرح بوده و به همین س��بب  سیاست خارجی کشورهای 
منطقه و قدرت های بزرگ را تا حد زیادی به خود معطوف 
کرده اس��ت. به نحوی که ای��ران، ترکیه و روس��یه به عنوان 
س��ه کش��ور منطقه ای مرتبط با مناقش��ه قره باغ، همواره 
سیاس��ت های خاصی را نس��بت به آذربایجان و ارمنستان 
اتخاذ کرده اند. از س��وی دیگر بازیگران فرا منطقه ای نظیر 
آمری��کا نیز به نوعی برای گس��ترش نفوذ خ��ود در منطقه 
در مناقش��ه قره باغ درگیر ش��ده است. روسیه نیز به واسطه 
مناقش��ه قره ب��اغ موف��ق به فروش تس��لیحات ب��ه هر دو 
کش��ور آذربایجان و ارمنستان ش��ده و درآمد قابل توجهی 

را کس��ب کرده اس��ت. عاوه بر این، مسکو تاش می کند 
با حضور فع��ال در حل وفصل بحران قره ب��اغ در چارچوب 
گروه مینس��ک، فرصت ابتکار عم��ل در اختیار آمریکا قرار 
نگیرد تا بدین ترتیب، مانع از فراهم ش��دن زمینه توس��عه 
حضور و نف��وذ قدرت های بیگانه در مع��ادالت و مبادالت 
منطقه گردد. با توجه به اینکه روسیه هنوز هم قفقاز را در 
حوزه سیاسی و امنیتی خود به حساب می آورد، سعی دارد 
جای��گاه خود را به عنوان قدرت برتر حفظ کند و روند صلح 

و ثبات منطقه را به خود وابسته سازد.
آمریکا نیز در روابط خود با ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
تاش کرده از وجود مناقش��ه قره باغ به نفع نفوذ خود سود 
ببرد. به نحوی که می توان راهب��رد اصلی آمریکا در منطقه 
قفق��از را حفظ وضع موجود در مناقش��ه قره باغ تلقی کرد. 
زیرا از این طریق می تواند به کس��ب و توس��عه نفوذ در هر 
دو کش��ور ارمنس��تان و آذربایجان بپ��ردازد. بخصوص که 
هم از لحاظ سیاس��ی، حمایت آمری��کا از هریک از طرفین 
حائ��ز اهمیت اس��ت و هم از لح��اظ نظام��ی، کمک های 
ایاالت متح��ده می تواند ت��وازن قوا را بر هم زن��د. ازاین رو 
آمریکا س��عی می کن��د ضمن حفظ روابط ب��ا هر دو طرف 
درگیر، از طریق تداوم بخش��ی به مناقش��ه، نفوذ سیاس��ی، 
امنیتی و نظامی خود را گسترش دهد و از این طریق حتی 

روسیه را تحت فشار بگذارد.
ایران تنها کش��وری اس��ت که هم با ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان و هم با منطقه مورد مناقش��ه قره باغ دارای مرز 
مش��ترک زمینی اس��ت. به همین دلیل بررسی مناسبات 
ایران با دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان از اهمیت 
بس��یار زیادی برخوردار است. سیاس��ت خارجی جمهوری 
اسامی ایران در سال های گذشته در قبال مناقشه قره باغ، 
پیوسته سیاست مصالحه، تعادل و آشتی جویی بوده است و 
تهران تاش کرده تا در سیاست گذاری های خود، سیاست 
متوازن سازی و خط و مشی حل وفصل اختافات کشورهای 

هم جوار را دنبال کند.
از دی��د جمهوری اس��امی ایران، ثب��ات منطقه که الزمه 
آن حل مناقش��ه های موج��ود و جلوگی��ری از بروز زمینه 
ب��رای هرگونه مناقش��ه جدید اس��ت، صرف��اً در چارچوب 
همکاری های منطقه ای میسر است و نیروهای فرا منطقه ای 
در این مورد اقدام مثبت و مؤثر انجام نداده یا قادر به انجام 
آن نیس��تند. ایران، تشدید درگیری ها در قره باغ را موجب 
ناامن��ی در منطقه می داند و هم��واره خواهان توقف فوری 

هرگونه خشونت و درگیری بوده است. ایرنا

دیپلماسیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz دو شنبه  12 خرداد 1399  شماره 5318 

قره باغ؛ مناقشه ای دیرپا 
در مجاورت ایران

واکنش عصبی پامپئو به توئیت ظریف 
وزیر امور خارجه آمریکا با طرح ادعاهای اثبات نش��ده به پیام وزیر خارجه 
ایران درباره نژادپرستی در آمریکا پاسخ داده است. مایک پامپئو برای پاسخ 
به این توئیت به ادعاهای بی اس��اس و اثبات نش��ده  روی آورده و با خطاب 
قرار دادن ظریف ادعا کرده است: شما همجنس گراها را دار می زنید، زنان 

را سنگس��ار و یهودی ه��ا را نابود می کنید. به دنبال افزای��ش ناآرامی ها در 
مناطق مختلف ایاالت متحده آمریکا پس از قتل یک سیاه پوست آمریکایی، در 

چندین شهر این کشور مقررات منع آمد و شد اعمال شده است. با ادامه درگیری ها 
و ناآرامی ها در آمریکا پس از قتل فجیع یک سیاه پوست آمریکا به دست یک پلیس 
سفیدپوست، در شهرهای لس آنجلس، فیادلفیا، آتانتا، کلیولند، سیاتل و ِدنِور منع 
آمد و شد اعام شد. شبکه خبری الجزیره به نقل از رسانه های آمریکایی گزارش داد 
که قانون منع آمد و شد در شهر لس آنجلس از ساعت 20 به وقت واشنگتن آغاز شده 

و تا ساعت 5 بامداد یکشنبه ادامه خواهد داشت. فارس

پاسخ موسوی به یک روزنامه نگار آمریکایی
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به توییت یک روزنامه نگار آمریکایی 
پاس��خ داد. سیدعباس موسوی، در جواب به توییت باربارا اساوین، یک 
روزنامه نگار آمریکایی که از کش��ورمان می خواس��ت اول مسائل خود را 
ح��ل کند و مدعی بود که آمریکا خود مس��ائلش را حل می کند، گفت: 

این دقیقا همان چیزی اس��ت که دکتر ظریف به پمپئو می گوید. وی در 
ادامه توییت نوشت: حتما خودتان نیز متوجه شده اید اما شما آن قدر به نطق 

کردن برای دیگران عادت کرده اید که حس بدی دارد کسی به خودتان یادآوردی 
کند که ش��ما نیز نباید آنقدر مغرور باشید که به ایران بگویید چیکار کند. وقتی 

مسئله آمریکا پیش کشیده می شود، شما موضع قاطعانه تری به خود می گیرید.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته واکنش به مرگ تلخ 
یک سیاه پوست به دست پلیس آمریکا در توییتی نوشت: برخی نمی پندارند که 

جان سیاه پوستان ارزش دارد. باشگاه خبرنگاران 

درخواست ونزوئال از ایران 
مع��اون دیپلماس��ی اقتص��ادی وزارت خارج��ه ایران گف��ت: ونزوئا 
درخواس��ت هایی را برای تعمی��رات بعضی از تاسیس��ات خود مطرح 
کرده که تحت بررس��ی است. غامرضا انصاری درباره آخرین وضعیت 
نفتکش های حامل بنزین ایران به ونزوئا عنوان کرد: آخرین نفتکش 

ظرف امروز به س��واحل ونزوئا می رس��د، تعدادی از نفتکش هایی که 
رس��یده اند و کارهایش��ان تمام ش��ده، احتماال برنامه بازگشت دارند. وی 

ونزوئ��ا را یکی از بازارهای خوب برای محصوالت و تولیدات پایین دس��تی نفت 
ایران برشمرد و افزود: این فکر همچنان در ما وجود دارد که اگر متقاضی باشند، 
تجارت در بخش های مختلف می تواند ادامه یابد. انصاری خاطرنشان کرد: ونزوئا 
درخواس��ت هایی برای کمک به تعمیرات بعضی از تاسیس��ات خود دارند که این 
درخواس��ت تحت بررسی اس��ت و اگر متقاضی باشند، عاقه مندیم به آنها کمک 

کنیم که در این بخش ها نیازهای خود را برطرف کنند. تسنیم 
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