
 تیریک رئیس مجلس ملی سنگال 
به قالیباف 

مصطف��ی نیاس رئیس پارلمان س��نگال با ارس��ال 
پیام��ی، انتخاب محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس 

مجلس شورای اسالمی را تبریک گفت.
در این پیام آمده اس��ت: متعاقب انتخاب درخشان 
جنابعالی به عنوان رئیس مجلس ش��ورای اسالمی 
ایران، مایه خرس��ندی اس��ت که از جانب خودم و 
نیز مجلس ملی س��نگال، تبریکات گرم و صمیمانه 

خویش را به جنابعالی تقدیم کنم
وی در این پیام می افزاید: امیدوارم در دوره ریاست 
مدبرانه جنابعالی، دو نهاد پارلمانی ایران و سنگال 
در مسیر تداوم و تقویت روابط تاریخی و برادرانه ای 
که خوش��بختانه موجبات وحدت طرفین را فراهم 

آورده است، گام بردارند.
رئیس پارلمان س��نگال در پایان ب��ر آمادگی خود 
ب��رای تحقق این موضوع تأکید کرده و نس��بت به 
موفقیت همتای ایرانی خود در مسئولیت جدیدش 

ابراز امیدواری کرده است. ایسنا 

همبستگی ایران و چین برای ایجاد 
یک جامعه مشترک بهداشتی

مردم چین همواره این درک و پشتیبانی ارزشمند 
جامع��ه جهانی از جمله ای��ران را به خاطر خواهند 

داشت.
درحال حاضر، شیوع افسار گسیخته بیماری کووید-

19 در سراسر جهان هنوز ادامه دارد و روزانه شمار 
زی��ادی براثر آن جان خود را از دس��ت می دهند. 
ب��رای رویارویی با این بحران جدی، بش��ر یک بار 
دیگر در دوراهی حساس انتخاب قرار گرفته و باید 

تصمیم بگیرد به کدام سو قصد حرکت دارد.
پایبندی به منطق علمی یا ایجاد اختالفات سیاسی؟ 
تقوی��ت وحدت و همکاری یا به دنبال تفرقه و انزوا 
بودن؟ پیشبرد چندجانبه گرایی یا ترغیب یکجانبه 
گرایی؟ کتاب س��فید "اقدامات چین علیه اپیدمی 
کرونا" که اخیراً منتش��ر ش��ده، حاوی پاس��خ های 

چین به این سئواالت است.
چین بر این باور اس��ت که همه کشورها باید برای 
آینده و سرنوش��ت بش��ر و زندگی بهتر نس��ل های 
آینده گزینه های صحیح را بر اساس مفهوم جامعه 
انس��انی با سرنوشت مش��ترک انتخاب کنند. چین 
معتقد اس��ت برای رس��یدن به این ه��دف، مردم 
سراسر جهان باید برای جلوگیری از سرایت بیشتر 
کرونا و پی��روزی در نبرد با بیم��اری کووید-19 و 
همچنی��ن حفظ س��المت تم��ام مردم جه��ان، به 

همدلی و همکاری با یکدیگر روی آورند.
این کتاب سفید نشان می دهد هنگامی که چین در 
پیش��گیری و کنترل کرونا در وضعیتی دشوار قرار 
گرفته ب��ود جامعه بین المل��ل از چین و مردم آن 
کش��ور پشتیبانی حمایت ارزنده کرد. رهبران بیش 
از 170 کشور جهان، مسئوالن بیش از 50 سازمان 
جهانی و منطقه ای و بیش از 300 حزب و سازمان 
سیاس��ی خارجی نامه های ابراز همدردی و حمایت 
خود را به رهبران چین ارس��ال کرده و 77 کشور، 
12 س��ازمان بین المللی و دول محلی، ش��رکت ها، 
س��ازمان های مردمی و ش��خصیت های 84 کشور 

کمک های مادی را در اختیار چین قرار دادند.
هنگامی ک��ه ویروس کرونا در چین ش��یوع یافت، 
ایران جزو نخس��تین کش��ورهایی بود که حمایت 
خ��ود از چین را ابراز کرد. بالفاصله پس از ش��یوع 
کرونا در چین حس��ن روحانی رئیس جمهور ایران 
ت��الش ه��ای پکن در راس��تای مبارزه ب��ا اپیدمی 

ویروس کرونا را مورد تأیید قرار داد.
محمدج��واد ظریف وزی��ر امور خارجه ای��ران نیز 
نخس��تین وزیر امور خارج��ه خارجه ای بود که در 
گفت وگ��وی تلفنی با وانگ یی وزی��ر امور خارجه 
چی��ن حمایت خود را از پک��ن در این زمینه اعالم 
کرد. ظری��ف بارها در ش��بکه های اجتماعی مردم 
چین را با این جمله تش��ویق کرد و گفت: ش��رایط 
هر چه قدر خوب یا بد باشد، ایران همواره در کنار 

مردم چین خواهد بود.
علی رغم ش��رایط ناگوار اقتصادی ناشی از تحریم، 
ایرانیان س��خاوتمندانه لوازم پزشکی به چین اهدا 
کردند که نش��ان دهن��ده احساس��ات صمیمانه و 
صادقانه مردم ایران به مردم چین و منعکس کننده 

دوستی سنتی بین دو ملت به شمار می آید.
خبرگزاری اس��پوتنیک روس��یه در این باره نوشت: 
مته��م ک��ردن رس��انه های چین��ی ب��ه "تبلیغات 
کاذب" اقدامی بی پایه و مخالف با حقیقت اس��ت. 
ش��یوع کرونا هنوز در جهان پای��ان نیافته و جهان 
در ش��رایطی دش��وار قرار دارد و این واقعیِت تلخ، 
همبستگی و همکاری جهانی برای مبارزه مشترک 
ب��ا همه گیری کرونا را می طلبد نه س��یاهنمایی و 

سیاسی کردن مسائل. فارس 

اخبار گزارش

دس��تیار وزیرخارج��ه پیش��ین آمری��کا تحری��م همکاری 
هس��ته ای ایران را در راس��تای تالش دول��ت ترامپ برای 
نابودی همیش��گی برجام دانست و گفت جمهوری خواهان 
در پ��ی ناممکن کردن بازگش��ت رئی��س جمهوری بعدی 

آمریکا به برجام هستند.
رژیم استکباری آمریکا در س��ال 2018 علی رغم پایبندی 
ای��ران به مف��اد برجام، به ص��ورت یکجانب��ه از این توافق 
هسته ای خارج ش��د و از آن پس سیاست فشار حداکثری 
علی��ه ایران را در پیش گرفت به امید آنکه بتواند، تهران را 
وادار ب��ه موافقت با توافق مورد پس��ند آمریکا کند اما این 
سیاست نه تنها نتیجه بخش نبود بلکه ایران را وادار کرد که 
به دلیل عدم تعهد کش��ورهای اروپایی به برجام، از برخی 

تعهداتش ذیل این توافق هسته ای عقب نشینی کند.
یکی از همین فشارهای ظالمانه تقالی آمریکا برای تمدید 
تحریم تس��لیحاتی ایران است؛ بر اس��اس یکی از بندهای 
قطعنامه 2231 که از س��ال 201۶ میالدی اجرایی ش��د، 
ایران تا پنج س��ال از خرید تس��لیحات تهاجمی منع شده 
است. این بند از قطعنامه در اکتبر سال 2020 )اواخر مهر 
ماه 1399( منقضی می شود و پس از آن ایران امکان خرید 

جنگ افزار از دیگر کشورها را خواهد داشت.
نمایندگی آمریکا در س��ازمان ملل طی روزهای گذش��ته، 
ضم��ن مته��م کردن ته��ران به نق��ض قطعنام��ه 2231، 
پیش نویس طرحی را میان شماری از اعضای شورای امنیت 
توزیع کرده که خواستار تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه 
ایران است.  تحلیلگران بر این باورند که دولت آمریکا تنها 
می تواند امیدوار به جلب حمایت فرانس��ه، بریتانیا و آلمان 
به عنوان س��ه عضو اروپایی برجام باشد. چین و روسیه به 
عنوان دو عضو دارای حق وتو در شورای امنیت به احتمال 
زی��اد با هر گونه تالش از س��وی آمریکا ب��رای تمدید این 

تحریم ها مخالفت خواهند کرد.
پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز ضمن 
اش��اره به اینکه قطعنامه 2231 ش��ورای امنیت و برجام از 
همدیگر جدا نیس��تند، از مایک پامپئ��و همتای آمریکایی 

خود خواست بار دیگر این متن ها را مطالعه کند.

نامه نگاری چین و روسیه در سازمان ملل 
در همی��ن حال با نزدیک ش��دن به موع��د انقضای تحریم 
تس��لیحاتی ای��ران در ش��ورای امنی��ت )هج��دم اکتب��ر، 
بیست وهفتم مهر( و افزایش تالش های آمریکا برای تمدید 
ای��ن تحریم یا بازگرداندن تحریم های قبلی س��ازمان ملل، 
روس��یه و چین نیز وارد عمل ش��ده تا با اس��تفاده از یک 
دیدگاه حقوقی 50 س��اله، مانع موفقیت واشنگتن در این 

موضوع شوند.
وان��گ یی وزیر خارج��ه چین و س��رگئی الوروف همتای 
روس��ی او در نامه هایی جداگانه به 15 کشور عضو شورای 
امنیت و همچنین »آنتونیو گوترش« دبیر کل سازمان ملل، 
تالش های آمریکا علیه ایران را به دلیل خروج یکجانبه این 
کش��ور از توافق هس��ته ای و نقض قطعنامه 2231 شورای 

امنیت مردود و غیرقابل قبول دانستند.
وان��گ در این نامه که به تاریخ هفتم ژوئن نوش��ته ش��ده، 
تصریح ک��رد: ایاالت متح��ده بعد از کنار کش��یدن، دیگر 
عض��وی از برنامه جامع اقدام مش��ترک )توافق هس��ته ای( 
نیست و هیچ حقی برای درخواست از شورای امنیت جهت 

فعالسازی ]مکانیسم[ بازگشت ]تحریم ها[ ندارد.
بر این اس��اس، الوروف نیز ب��ا بیان اینکه برجام و قطعنامه 
2231، یک موجودیت واحد را تشکیل می دهند و نمی توان 
آنها را جداگانه در نظر گرفت، تاکید کرد ایاالت متحده به 
ص��ورت یکجانبه از توافق هس��ته ای ایران و ش��ش قدرت 
جهان��ی خارج ش��د و اکنون هیچ ح��ق قانونی برای تالش 
جه��ت اس��تفاده از قطعنامه 2231 برای ت��داوم نامحدود 

تحریم تسلحیاتی ایران ندارد.
به نوش��ته رویترز، الوروف همچنین به یک دیدگاه حقوقی 
با قدمت 50 س��اله متوسل ش��د که می گوید: دادگاه های 
بین الملل��ی می گویند اگر یک طرف از توافقی خارج ش��ود 
ی��ا تعهداتش ذیل آن را انجام نده��د، نمی تواند از حقوقی 
که ذیل آن رابطه داش��ت، برخوردار ش��ود. ایاالت متحده 
قطعنامه ش��ورای امنی��ت را نقض ک��رد و از اجرای توافق 
هس��ته ای امتناع ورزی��د، پس امکان اس��تفاده از بندهای 

احیای تحریم ها را از دست داد.
پیش��ترنیز س��رگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه با 
هش��دار درباره عواقب وخیمی که تفس��یر ب��ه رأی آمریکا 
از توافق هس��ته ای ایران خواهد داش��ت، گفت بازگش��ت 
تحریم های س��ازمان ملل علیه ته��ران، منجر به بحران در 

شورای امنیت می شود.
از سوی دیگر؛ وزارت خارجه روسیه با هشدار درباره عواقب 
وخیمی که تفس��یر به رأی آمریکا از توافق هسته ای ایران 
خواهد داشت، گفت بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه 

تهران، منجر به بحران در شورای امنیت می شود.

سرگئی ریابکوف طی سخنرانی در نشست ویدئوکنفرانسی 
اندیش��کده ش��ورای روابط خارجی در نیوی��ورک، توضیح 
داد: ب��ه نظرم اینک��ه آمریکا اکنون ت��الش می کند آزادانه 
چیزهایی را انتخاب کن��د که در خدمت منافعش برای رد 
کامل نظرات دیگران و حتی رد کامل عقل سلیم در تالش 

برای به شکست کشاندن برجام است، بیدادگرانه است.
وی درباره عواقب موفق شدن آمریکا در نابود کردن توافق 
هس��ته ای ایران و احیای تحریم های س��ازمان ملل بر این 
کش��ور، هش��دار داد:  آنگاه ما ناگزیر دچار وضعیت بحرانی 
وخیمی در ش��ورای امنیت خواهیم شد که ضربه بزرگی به 
حاکمیت شورای امنیت خواهد بود و مسئولیت آن امر نیز 

بر دوش آمریکا است.
این مقام روسی درباره ناتوانی آمریکا در استفاده از مکانیسم 
احیای تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران تصریح کرد که 
واشنگتن از توافق هسته ای، که حاوی این بند است، خارج 
شده و به تبع آن از قطعنامه شورای امنیت در تایید برجام 

)قطعنامه 2231( نیز خارج شده است.
ریابک��وف با انتقاد از تفس��یر به رأی آمری��کا از بخش های 
دلخواه توافق هسته ای ایران، اظهار داشت: اینگونه اقدامات 
خارج از چارچوب قطعنامه 2231 اس��ت. اگر این اقدامات 
ادام��ه یاب��د، منجر به بح��ران وخیمی در ش��ورای امنیت 

می شود که قدرت آن را تضعیف خواهد کرد.
در همی��ن رابط��ه تام��س کانتریمن دس��تیار وزیرخارجه 
پیش��ین آمریکا افزود: این کار فش��ارها ب��ه دولت ایران را 
افزای��ش نخواهد داد. در واقع نتیجه این کار عکس خواهد 
بود. همچنین به زیان رژیم خلع س��الح هسته ای در جهان 

تمام خواهد شد.
وی اظه��ار ک��رد: در صورتی ک��ه ایران بخواه��د، این کار 
مس��یر را برای ایرانی ها هموار خواهد ک��رد تا ذخیره مواد 

شکاف پذیر هسته ای خود را افزایش دهند.

رییس انجمن کنترل جنگ افزار در واش��نگتن خاطرنشان 
ک��رد: در واقع هدف اصلی این کار نابود کردن همیش��گی 
برجام اس��ت. جمهوریخواهان به ش��کل فزاینده ای نگران 
باختن انتخابات ریاس��ت جمهوری هس��تند و برای همین 
تم��ام ت��وان خود را ب��ه کار بس��ته اند تا بازگش��ت رئیس 

جمهوری دموکرات بعدی را به برجام ناممکن سازند.
دس��تیار جان کری ادامه داد: مخالف��ت آمریکا با همکاری 
هسته ای دیگر کش��ورها برای جلوگیری از افزایش ذخیره 
مواد ش��کاف پذیر اتمی در ایران، گامی به عقب اس��ت. اگر 
ایاالت متحده نمی خواهد در برجام باشد، یک موضوع است 
اما سنگ اندازی در برابر دیگر طرف های برجام برای اجرای 
اهداف آن، غیرس��ازنده و به زیان رژیم خلع سالح و روابط 
آمریکا با دیگر کشورها و اعتبار بین المللی آن خواهد بود.

کانتریمن درباره تالش رژیم ترامپ برای اجرای س��ازوکار 
ماشه و بازگرداندن تحریم های ش��ورای امنیت علیه ایران 
هم گفت: ب��ه نظر من وجهه قانونی ندارد اما آنها به تالش 
خود در شورای امنیت برای عملی کردن این موضوع ادامه 

خواهند داد.
وی تصریح کرد: کار در ش��ورای امنیت سازمان ملل نه بر 
مبنای حقوقی بلکه در درجه اول سیاسی پیش می رود. به 
دش��واری می توان پیش بینی کرد ک��ه این موضوع نیز چه 

سرنوشتی در شورای امنیت پیدا خواهد کرد.
ایرنا پرسید توان آمریکا برای به کرسی نشاندن خواسته اش 
به واکنش دیگر اعضای دائم شورای امنیت بستگی خواهد 
داشت. واکنش این اعضا از جمله انگلیس و فرانسه را چگونه 
پیش بینی می کنید؟رییس انجمن کنترل جنگ افزار پاسخ 
داد: من فکر می کنم که بریتانیا، فرانس��ه، روسیه و چین با 
تفسیر آمریکا موافقت نخواهند کرد اما باز می گویم که این 
فرایندی بس��یار پیچیده خواهد بود. من نمی دانم که بازی 

پشت پرده در نیویورک چه چیزی رقم خواهد زد.
کانتریمن در پاس��خ به این س��وال که با این وجود احتمال 
اجرایی ش��دن سازوکار ماش��ه را نمی توان منتفی دانست، 
گفت: ش��اید! من فک��ر می کنم درصدی احتم��ال خواهد 
داش��ت. وی تاکید کرد: روش��ن اس��ت که دولت ترامپ به 
دنبال تحریک ایران است تا از توافق هسته ای خارج شود.

مقامات دولت ترامپ مدعی شده اند پیش نویس قطعنامه ای 
را به برخی کش��ورهای عضو ش��ورای امنیت داده اند که بر 
اساس آن، ممنوعیت تسلیحاتی ایران ذیل قطعنامه 2231 

به صورت مجزا تمدید شود.
به گفته هوک، در این پیش نویس همچنین اسامی دیگری 
به اس��امی قبلی پیوس��ت این قطعنامه اضافه شده است تا 
ش��امل محدودیت س��فر به خارج از کش��ور بر آنها اعمال 

شود.
روسیه و چین تاکنون به صراحت با این پیش نویس مخالفت 
کرده اند و س��ایر اعضای برج��ام نیز بر این قول متفقند که 
آمریکا از هجدهم اردیبهش��ت 1397 به مشارکت خود در 
برجام پایان داده است و نمی تواند در قالب قطعنامه 2231 
که بخشی از این توافق هسته ای است، اقدامی انجام دهد.
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دستیار جان کری:

معاون دیپلماس��ی اقتصادی وزارت ام��ور خارجه گفت: 
ت��ا زمانی که دو کش��ور)ایران، ونزوئ��ال( اراده بر تجارت 
دارند،قطع��ا این رفت و آمدها ادام��ه خواهد یافت و اگر 
کسانی که مزاحمت ایجاد کنند باید بدانند که مزاحمت، 

مزاحمت می آورد.
غالمرض��ا انصاری، مع��اون دیپلماس��ی اقتصادی وزارت 
امور خارجه امروز در حاش��یه دیدار با هیات نمایندگان 
ات��اق بازرگانی در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: 
تحریم آمریکا یک موضوع جدید و تازه ای نیس��ت بلکه 
این کار را 40 س��ال ادام��ه داده و تمام تالش خود را بر 

افزایش آن انجام می دهد.
وی با بیان اینکه جمهوری اس��المی ایران هم به موازات 
فشارها همیشه موفق بوده اس��ت، افزود: ایران در طول 
این چند س��ال در بخش صادرات و واردات و تنوع بازار 
موفق عمل کرده است. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت 
امور خارجه با تاکید بر اینکه نکته ای که در تحریم است، 
تحریم ممنوعیت نیس��ت و نمی تواند ما را از تالش های 
خ��ود متوقف س��ازد، افزود: آن چیزی ک��ه تحریم بر ما 

تحمیل می کند، افزایش هزینه ها است.  
وی ادام��ه داد: کاری که باید م��ا و تاجر انجام دهد این 
اس��ت که باید به شیوه ای تولید کنیم که هزینه را پایین 
بیاورد و اگر می خواهیم بازار را حفظ کنیم باید مش��کل 
اصلی که استاندار، بسته بندی نفیس و بهداشت است را 
حل کنیم. انصاری خاطرنش��ان کرد: ما سال هاست که با 

ونزوئال تجارت بسیار موفق و خوبی داشتیم، به طوریکه 
در حوزه ص��دور کاال، واردات کاال و صدور خدمات فنی 
مهندسی ارتباط خوبی با ونزوئال داریم و سال ها هم این 
ارتب��اط وجود داش��ت و اراده هر دو کش��ور هم بر ادامه 

این روند است.
وی متذکر ش��د: تا زمانی که دو کش��ور)ایران، ونزوئال( 
اراده بر تجارت دارند،قطعا این رفت و آمدها ادامه خواهد 
یافت و اگر کس��انی که مزاحمت ایجاد کنند باید بدانند 
که مزاحم��ت، مزاحمت می آورد. انص��اری در خصوص 
آخری��ن وضعیت مرزها در بحبوح��ه کرونا، گفت: بعد از 
ش��یوع کرونا یک  وضعیت یکس��ان در سطح دنیا ایجاد 
شده و کنترل شدید در مرزها انجام گرفت که کنترل در 

مرزها ایران و بالعکس هم حاکم بود.
وی ادامه داد: با روش��ن ش��دن وضعی��ت کرونا طبیعتا  
مرزهای ما مرزهای باز و فعالی هس��تند و امیدواریم در 
آینده با موافقت نامه بهداش��تی که با کشورهای مختلف 
امضا می کنیم بتوانیم وضعیت بهداش��تی محکمی را در 
مرزه��ا ایجاد کنیم و حت��ی بتوان فعالی��ت مرزها را به 

دوران قبل کرونا برگردانیم.
وی به شرایط تبریز و مناسبت های اقتصادی اشاره کرد 
و گفت: تبریز و اس��تان  آذربایجان ش��رقی یک اس��تان 
موف��ق در ح��وزه تجارت و صنعت اس��ت و یک ظرفیت 
باالیی است که بتواند نقش فعالی با همسایه ها و اوراسیا 

داشته باشد. فارس

انصاری:

مزاحمان تجاری ایران پاسخ مزاحمت را خواهند دید
کارشناس مس��ائل بین الملل گفت: 21 کشور در جهان 
هس��تند که تحریم شده اند اما آنها می توانند با همکاری 

تحریم ها را مدیریت کنند.
محس��ن پاک آیین کارش��ناس با اش��اره به راه هایی که 
کشور های تحریم شده می توانند از طریق آن با یکدیگر 
مراوداتش��ان را حفظ کنند، گف��ت: اصل مهمی که پس 
از تحریم ه��ای یکجانبه آمریکا علیه کش��ور های مختلف 
اعمال ش��ده، این اس��ت که تحریم ها دیگر کارایی سابق 
را ندارند. او با اش��اره به کاهش تاثیرات تحریم ها افزود: 
اگرچه ام��روزه تحریم ها می تواند تاثی��رات اندکی روی 
اقتصاد کش��ور ها بگذارد، ولی نمی تواند به گونه ای عمل 
کند که اهداف کش��ور تحریم کننده تامین شود؛ حدود 
21 کشور در جهان هس��تند که از طرف آمریکا یا اروپا 
تحریم ش��ده اند ام��ا آنها می توانند با هم��کاری یکدیگر 

تحریم ها را مدیریت کنند.
پاک آیین با اشاره به محور های مراودات کشور های تحت 
تحریم بیان کرد: محور اصلی همکاری ها هم می تواند با 
کش��ور های همسایه ای و از طریق مرز زمینی باشد، زیرا 
در مراوده با این کشور ها راحت تر می توانند تحریم خود 
را مدیریت کنند، همچنین کش��ورهای تحریم ش��ده از 
س��وی آمریکا می توانند با اس��تفاده از پول ملی تبادالت 
خ��ود را انج��ام دهند؛ ب��رای مثال ایران و کش��ور هایی 
مانند ترکیه، روس��یه، آذربایجان، ارمنستان و افغانستان 
راحت تر می تواند با پول ملی مبادله انجام دهد که البته 

تا حدودی هم انجام شده است.
دیپلمات اسبق کش��ورمان اضافه کرد: برای مثال زمانی 
که بنده در جمهوری آذربایجان س��فیر بودم، تجارت با 
ریال و منات انجام می ش��د؛ مثال اگ��ر تاجر آذربایجانی 
قصد داشت کاال و یا مصالح ساختمانی از ایران خریداری 
کند، وجه خود را به ریال پرداخت می کرد و بالعکس اگر 
از ایران کسی قصد خرید از آذربایجان را داشت، وجه کاال 
را به منات، پول ملی این کش��ور پرداخت می کرد؛ هدف 
ایجاد ارتباط کارگزاری میان بانک هاس��ت، می توانیم با 
برخی بانک های کوچک و متوسط که پیرامون ما هستند 
ارتباط برقرار کرده تا از این طریق در مبادله پول و کاال  

به ما کمک کنند.
پاک آیین با بیان اینکه مهم ترین بحث تبادل و ارتباطات 
کش��ور های تحت تحریم با یکدیگر است، اظهار کرد: این 
موضوع مهم است که کشور های تحت تحریم تجربه کسب 
ک��رده و راهکار های مختلف را بررس��ی کنند تا در نهایت 
بتوانند تحریم هایی که اعمال شده را مدیریت کنند؛ مسئله 
مهم این اس��ت که اتحاد کش��ور های چن��د جانبه گرا در 
مقطع فعلی بسیار مهم است تا بتوانند در مقابل یکجانبه 
گرایی آمریکا مقابله کنند؛ البته باید در نظر داشته باشیم 
که شواهد افول یکجانبه گرایی امروزه مشخص است. این 
کارشناس مسائل بین الملل در پایان تاکید کرد: آمریکا که 
بزرگترین اقتصاد جهان بود با مشکالت جدی در جهان و 

در کشور خود مواجه است. باشگاه خبرنگاران 

پاک آیین 

۲۱ کشور تحریم شده می توانند آمریکا را دور بزنند

 جمهوری خواهان نمی خواهند آمریکا به برجام برگردد

آمریکا با تحریم ایران فقط خودش را به زحمت می اندازد
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه گف��ت: آمریکایی ها با تحری��م ایران فقط 
خودش��ان را به زحمت می  اندازند، چون اگر قرار بود ایران با این تحریم ها 
و فشارها به زانو در بیاید،  تا حاال در آمده بود. سید عباس موسوی درباره 
تحریم ه��ای آمریکا علیه ایران و طرح کنگ��ره برای تجمیع این تحریم ها 

گف��ت: آمریکایی ها یک بار کل ملت ایران را تحریم کردند، بعد از دل ملت 
ایران، تک تک اعضای ملت ایران و مسئوالن ما را دوباره تحریم می کنند. وی 

با بیان اینکه متوجه نمی شویم وقتی ملتی را تحریم کردند می خواهند 84 میلیون 
ایرانی را به اس��م تک تک تحریم کنند و این به خودش��ان مربوط است، یادآور شد: 
هم��ه تحریم هایی که االن اعالم می کنند، قبال انجام ش��ده و تحریم ها را جز جز و 
دسته بندی و طبقه بندی می کنند، خودشان را به زحمت می اندازند. اگر ایران قرار 

بود با این تحریم ها و فشارها به زانو در بیاید تا حاال آمده بود. فارس 

از سرکوب معترضان شرمگین باشید 
س��فیر ایران در لندن خطاب به همت��ای آمریکایی خود گفت: به جای 
ریختن اش��ک تمس��اح برای یک زندانی ایرانی، از س��رکوب معترضان 
آمریکایی در خانه خودش��ان ش��رمگین باش��ید. حمید بعید ی نژاد در 
توئیتی با اشاره به اظهارات برایان هوک که خواستار آزادی یک زندانی 

در ایران ش��ده اس��ت، در توئیتر خطاب به وودی جانسون همتای خود 
که این توئیت را باز نشر داده، نوشت: سفیر آمریکا در انگلیس در شرایطی 

که هموطنانش در حال س��ر دادن شعار جان سیاه پوستان اهمیت دارد، به طرز 
وحشیانه ای در خانه خودشان سرکوب می شوند، باید از اشک تمساحی که برای 
بازداش��ت یک ایرانی می ریزد، شرمگین باش��د. وی افزود: او قادر به دیدن ده ها 
هزار ش��هروند معترض در لندن را که خواستار توقف خشونت علیه بی گناهان و 

احترام به حقوق بشر هستند، نیست؟  مهر 

تالش آمریکا باعث بحران در شورای امنیت می شود
معاون وزیر خارجه روسیه گفت: آمریکا تنها بر اساس منافع خود، بدون 
توجه به نظر دیگران و حتی با نقض قطعنامه  ش��ورای امنیت، به تالش 
برای نابودی توافق هسته ای با ایران ادامه می دهد و این مسئله می تواند 
به بحران جدی در شورای امنیت بینجامد. سرگئی ریابکوف گفت: این 

مسئله بسیار ظالمانه است که دولت آمریکا در حال حاضر سعی می کند 
آزادانه فقط هر آنچه را که به نفع خود اس��ت، انتخاب کند و به طور کامل 

نظرات و دیدگاه های طرف های دیگر و حتی اصل "عقل سلیم" را نادیده گرفته و 
برای به شکست کشاندن برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( درباره برنامه هسته ای 
ای��ران تالش زی��ادی را انجام می  دهد. معاون وزیر خارجه روس��یه تأکید کرد که 
ایاالت متحده دائماً مفاد قطعنامه ش��ماره 2231 ش��ورای امنیت سازمان ملل که 

توافق هسته  ای با ایران را به شکل جدی نقض کرده است. تسنیم 


