
فارنپالیسی:

 ترامپ عجوالنه دنبال یکسره کردن کار برجام 
پیش از انتخابات است

نشریه آمریکایی فارن پالیسی نوشته رئیس جمهور این کشور برای یکسره کردن 
کار برجام قبل از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر عجله دارد.

نش��ریه »فارن پالیس��ی« با اش��اره به اینکه نزاع میان ایاالت متح��ده آمریکا و 
طرف های باقی مانده در برجام بر س��ر این توافق داغ ش��ده نوش��ته، نتیجه این 
مجادله نه فقط بقا یا زوال این توافق هسته ای بلکه آینده شورای امنیت سازمان 
مل��ل و توانایی اش برای مهار بازیگران بد را نیز ش��کل خواه��د داد.  مقام های 
دول��ت آمریکا در هفته های گذش��ته گفته اند در تالش ب��رای جلب نظر موافق 
اعضای ش��ورای امنیت برای تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران در اکتبر 
س��ال جاری میالدی هستند. واش��نگتن تهدید کرده در صورتی که در تمدید 
این تحریم ها ناکام ش��ود تالش برای بازگرداندن کلیه تحریم های سازمان ملل 
علیه ایران از طریق رجوع به یکی از مفاد برجام موسوم به »ساز و کار بازگشت 

خودکار تحریم ها« را در دستور کار قرار خواهد داد.  
این در حالی اس��ت که کش��ورهای مختلف اعم از روس��یه، چین و کشورهای 
اروپایی تصریح کرده اند آمریکا اردیبهش��ت ماه سال ۱۳۹۷ از برجام خارج شده 
و از حقی برای اس��تفاده از مفاد این توافق و قطعنامه تأییدکننده آن )قطعنامه 
۲۲۳۱( در ش��ورای امنیت برخوردار نیست. مقام های آمریکایی، از سوی دیگر 
ادعا می کنند متن قطعنامه ۲۲۳۱ از ایاالت متحده به عنوان یکی از طرف های 
مش��ارکت کننده در توافق هس��ته ای نام می برد و به همین سبب آنها علی رغم 
خ��روج از برجام از حق قانونی برای اس��تفاده از بندهای ای��ن توافق برخوردار 

هستند.  فارس 

تحریم دیوان کیفری بین المللی 
ناشی از دیدگاه »نژادپرستی« 

آمریکایی هاست
یک کارشناس مسایل بین الملل با اشاره به تحریم 
دیوان کیفری بین المللی از سوی آمریکا گفت: این 
اقدام آمریکا ناش��ی از نگاه "اس��تثناگرایانه" آنها به 
خود و کشورشان است که نوعی "نونژادپرستی" را 

در خود جای داده است.
مهدی ذاکریان با اش��اره به تحری��م دیوان کیفری 
بین الملل��ی از س��وی آمری��کا و به دس��تور دونالد 
ترام��پ اظهار کرد: این اقدام آمری��کا برای آن بود 
که س��ربازان آمریکایی در هر کشوری باشند و آن 
کش��ور عضو دیوان کیفری بین المللی، دادس��تان 
این دیوان اجازه نداش��ته باش��د سربازان آمریکایی 
را به دالیل مختل��ف نقض قوانین بین المللی متهم 

و دادگاهی کند.
وی ادام��ه داد: دی��وان کیف��ری بین المللی به این 
نتیجه رسید که در رفتار آمریکا و نیروهای نظامی 
آن در کشورهای مختلف، نقض فاحش حقوق بشر 
انجام شده اس��ت. هدف قرار دادن بیمارستان ها و 
امکان عمومی از س��وی نیروهای نظامی آمریکا به 
ویژه در افغانستان به طور خاص این مساله را هدف 
قرار داد و دادس��تانی بررس��ی این مساله را شروع 
ک��رد و حتی در ای��ن رابطه موضع گیری س��ختی 
ص��ورت گرف��ت. از ای��ن رو، االن پرون��ده عملکرد 
نیروهای نظامی آمریکا در افغانس��تان باز ش��ده و 
وارد رس��یدگی ش��دند. در مقابله با ای��ن اقدام بود 
که ترامپ تهدید به تحریم دیوان کرد. البته آمریکا 
قبال در قالب قراردادهایی که با کشورهای مختلف 
بسته است برای نیروهایش که در آن کشور هستند 
مصونیت قایل شده است و اساسنامه دیوان هم این 
اجازه را به کش��ورها می دهد که قراردادها و قوانین 
خود را به قوانین دیوان ارجح بدانند، حتی سازمان 
مل��ل متحد هم قرارداد اعط��ای مصونیت با آمریکا 
دارد تا سربازان آمریکایی که به عنوان حافظ صلح 
در قس��مت های مختلف دنیا هستند، تحت پیگرد 

قضایی قرار نگیرند.
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: این رفتار آمریکا 
که همه جا می خواهد "اس��تثنا" باشد نقض حقوق 
بشر اس��ت. این که همه برابر با یکدیگر هستند اما 
آمریکایی و س��رباز آمریکایی برابرتر است. این یک 
ظلم است که آمریکا به حقوق بشر وارد کرده است. 
این دیدگاه لزوما در جمهوری خواهان نیست بلکه 
در دموکرات ه��ا هم این نگاه وج��ود دارد. معتقدم 
این نگاه نوعی "نونژادپرس��تی" محس��وب می شود 
که در استاندارد جهانی گفته می شود، "ما باالتر از 
همه هس��تیم" و دادگاه هایمان هم باالتر هستند و 

تخلفات سربازان را خودمان بررسی می کنیم.
ذاکری��ان ب��ا اش��اره به این ک��ه در زم��ان تصویب 
اساسنامه دیوان کیفری بین الملی در ژنو بوده است 
اظهار کرد: در سال ۱۹۹8 بیل کلینتون در آمریکا 
روی کار ب��ود و آمریکا، اروپا و کش��ورهای طرفدار 
حقوق بشر فکر می کردند به نفع حقوق بشر و برای 
کشورهایی غیر از خودش��ان دادگاهی ایجاد کنند 
ک��ه اقدامات در کش��ورهایی از جمل��ه نیکاراگونه، 
مصر، عراق، ایران، کره ش��مالی و غیره را مدیریت 
کنند و کس��انی که مرتکب نقض دستاوردهای آنها 
در حوزه حقوق بش��ر می شوند را محکوم و مجازات 
کنن��د و به ادعای آنها دنیا را به این ش��کل امن تر 
س��ازند. اتفاق��ا در همان س��ال ۱۹۹8 در ژنو بودم 
و مطلبی نوش��تم تحت این عنوان که "اساس��نامه 
دیوان مورد قبول اس��ت اما پاش��نه آش��یل غرب،  
آمریکا و اس��راییل اس��ت و االن هم همان حرف را 
تکرار می کن��م. معتقدم آنها الیه  پنهان این قوانین 
را م��ورد توجه قرار ندادن��د و آن نقص هایی بوده و 
هس��ت که در قوانین و تعام��الت مردمی و داخلی 

خودشان وجود دارد.
وی افزود: الیه پنهان نقض حقوق بشر این کشورها، 
در ح��وادث اخیر در آمریکا مثل مرگ جورج فلوید 
که از سوی پلیس آمریکا مورد خشونت شدید قرار 
گرف��ت در حالی ک��ه هنوز اتهامش ثابت نش��ده و 
دادگاهی برای آن برگزار نش��ده کشته شد، خود را 
نشان داد. این الیه ها در قوانین و روابط کشورهایی 
از جمله آمریکا همواره پنهان بود و اجازه نمی دادند 
خ��ود را نش��ان دهد. متاس��فانه کش��ورهای کمتر 
توس��عه یافته یا در حال توس��عه نقض و ضعف در 
قوانین مربوط به حقوق بشر را تحت تاثیر اقدامات 
این کشورها به خودشان می گرفتند و در این میان 
کشورهای مسلمان با وجود قوانین مترقی اسالمی 
همواره خود را در معرض انتقاد و سرزنش می دیدند. 
در حالی که حقوق بشر یک سنت شرعی و اسالمی 
است و باید رعایت شود. قوانین اسالمی در زمینه ها 
و ش��رایط مختلف در سطح بسیار عالی وجود دارد 
و تنه��ا بای��د آنها را به جامعه جهان��ی معرفی و به 

کار بست.  

از نگاه دیگران 

بیانیه جمعی از اصحاب، فعاالن و چهره های سیاس��ی، اجتماعی، فرهنگی و 
رسانه ای، اساتید دانشگاه ها، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و صاحبنظران 
حوزه روابط بین الملل در خصوص لزوم رفع سریع موانع پرداخت بدهی ارزی 
انباشت ش��ده صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران به پخش کنندگان بین 
المللی این رس��انه ها منتش��ر شد.  در این بیانیه ضرورت تخصیص و تزریق 
بودجه ارزی رسانه ملی از سوی نهادهای ذیربط اجرایی در کوتاه ترین زمان 
و برقراری هر چه زودتر ارتباط فرکانسی شبکه های الکوثر و سحر اردو که در 
روزهای گذشته به همین سبب از سوی ماهواره های یوتل ست و پاک ست 
قطع شدند، همچنین برقراری مجدد موج اف ام رادیو دری در افغانستان از 

جمله مطالباتی است که تایید کنندگان بیانیه ذیل خواستار آنند. 
همچنین در این بیانیه بر نقش استراتژیک رسانه های برون مرزی صداوسیما 
تاکید و بی توجهی بدان بی تدبیری و بی توجهی به آرمان های انقالب اسالمی 
و جبهه مقاومت و گناهی غیر قابل بخشش خوانده شده است. در ادامه آمده؛ 
در دنیای امروز که بیش از همه به عصر ارتباطات و انفجار اطالعات شهرت 
یافته است برخورداری از قدرت رسانه ای به مزیتی غیر قابل انکار بدل شده 
اس��ت . امروزه در معادالت قدرت در عرصه روابط بین الملل بهره مندی از 
نیروهای مسلح نیرومند در قالب قدرت سخت همان قدر مهم و تعیین کننده 
است که برخورداری از شبکه های رسانه ای اثرگذار در قالب قدرت نرم.امروزه 
در آوردگاه نبرد رس��انه ای در نظام بین الملل دریکسو رسانه های وابسته به 
استکبار جهانی قرار دارند که با بودجه های کالن و حمایت همه جانبه مثلث 

عبری ، عربی و غربی در صدد وارونه جلوه دادن حقایق و واقعیت های منطقه 
ای و جهانی هس��تند و در سوی دیگر رسانه های جبهه مقاومت با محوریت 
ایران  اسالمی قرار دارند که براساس آموزه های انقالب اسالمی پژ واک صدای 
مظلومان هستند. از سوی دیگر در این بیانیه مطرح شده؛ در این نبرد نابرابر 
رسانه ای ، شبکه های رادیویی و تلویزیونی معاونت برون مرزی رسانه ملی به 
عنوان تریبون انقالب اس��المي در خط مقدم  جنگ نرم با امپراطوری رسانه 
ای آمریکا، رژیم صهیونیس��تی و عربس��تان س��عودی قرار دارند که به رغم 
بودجه اندک با روحیه انقالبی نیروهای خدوم و پرتالش خود موفق شده اند 
در چهار دهه گذشته پیام انقالب اسالمی را به سراسر جهان مخابره کنند .در 
هزاره سوم که به مدد انقالب ارتباطي میدان جنگ از جغرافیاي سرزمیني به 
مرزهاي ذهني و جغرافیاي قلب ها تغییر موضع داده است هر چند واقعیات 
مهم هس��تند اما مهم تر از واقعیت ها تصویری اس��ت ک��ه از این وقایع در 
اذهان ساخته مي شود. در ادامه عنوان شده؛ امروزه در نبرد نامتوازن رسانه 
اي و براس��اس راهبرد معماری ذهن ها ارتش رسانه اي استکبار با توسل به 
تکنیک هاي مهندس��ي پیام و با پنهان کردن چهره زشت و کریه رژیم هاي 
کودک کش و تروریست پرور جهاني را ترسیم می کند که در آن کودک کشي 
صهیونیس��ت ها دفاع مشروع و قرباني ش��دن کودکان مظلوم یمني جنگ 
طلبي تعریف مي شود . در چنین جهان بزک کرده ای از جانب رسانه های 
بیگانه ، ایران اسالمي که خود قرباني تروریسم بوده و در مصاف با تروریست 

ها نقش محوري دارد حامي و مروج تروریسم معرفي مي شود . 

گزارش

مجموع تحرکات آمریکا در هفته های اخیر و انتشار گزارش 
های دروغین از س��وی رسانه هایی چون رویترز از آخرین 
ترکش های واشنگتن برای به زانو در آوردن ایران حکایت 
دارد. ام��ا این آمریکا خواهد بود که در برابر ملت ایران زانو 

خواهد زد.
خبرگ��زاری رویترز در ادعایی بیان کرده؛  گزارش گوترش 
در باره به کار بردن سالح های ایرانی در حمله به تاسیسات 
نفتی عربستان وجود داش��ته است؛ این ادعا از کانال های 
رسمی منتشر نشده و صرفا بر مبنای یک ادعا عنوان شده 
اس��ت؛ نکته جال��ب توجه گزارش رویترز بر این اس��ت که 
سازمان ملل خودش پیش از این، ادعای آمریکا و عربستان 

را رد کرده بود.
البته این اولین بار نیس��ت ش��اهد چنین ادعایی از س��وی 
خبرگزاری رویترز هس��تیم؛ بلکه این بنگاه خبری در دروغ 

پراکنی علیه ایران سابقه ای طوالنی دارد. 
خبرگزاری رویترز در خبری مدعی شده »آنتونیو گوترش« 
دبیرکل س��ازمان مل��ل در گزارش ۱۴ صفح��ه ای خود به 
ش��ورای امنیت که روز پنج ش��نبه ۲۲ خ��رداد تقدیم این 
شورا شده، منش��أ موشک های مورد استفاده برای حمله به 
تاسیس��ات نفتی و فرودگاه های سعودی در سال گذشته را 
ایرانی دانسته است. بنا بر گزارش این خبرگزاری، گوترش به 
اعضای شورای امنیت گفته بررسی بقایای موشک های کروز 
و همچنین تس��لیحاتی که آمریکا در منطقه توقیف کرده، 
می تواند به معنی انتقال این تسلیحات به طور »ناسازگار« با 

قطعنامه سازمان ملل برای تایید برجام باشد. 

تابس��تان گذش��ته حمله غافلگیرانه ای به تاسیسات نفتی 
س��عودی آرامکو در نزدیکی س��واحل خلیج ف��ارس انجام 
ش��د که مدتی تولی��د و صادرات نفت عربس��تان را مختل 
ک��رد. نیروهای انقالبی و ارتش یمن مس��ئولیت این حمله 
را ب��ه عهده گرفتند. دبیرکل س��ازمان مل��ل هر ۶ ماه یک 
بار به شورای امنیت گزارش��ی از پیشرفت توافق هسته ای 
و پایبندی به ش��رایط آن می دهد. گزارش اخیر او هنوز به 
 طور عمومی منتشر نش��ده اما خبرگزاری رویترز می گوید 
به نس��خه ای از آن دسترس��ی داش��ته اس��ت. بر این مبنا 
آنتونیو گوترش گفته که س��ازمان مل��ل بقایای پهپادها و 
موشک های شلیک  شده به تاسیسات نفتی سعودی آرامکو 
و فرودگاه ابها در عربس��تان را بررسی کرده است. او نوشته 
که موش��ک های کروز یا بخشی از قطعات آنها و همچنین 
پهپادهای استفاده شده در حمالت »منشأ ایرانی« داشتند. 
گوترش همچنین گفته بعضی از تس��لیحاتی که آمریکا در 
منطقه توقیف کرده »همس��ان یا مش��ابه« تسلیحات مورد 
اس��تفاده در حمالت سال گذش��ته به اهدافی در عربستان 
بودند. این خبر در حالی منتش��ر ش��ده اس��ت هنوز دفتر 
رئیس س��ازمان ملل در باره خبری که رویترز منتشر کرده 
تایید یا تکذیبیه نداده است؛  بنا به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت، تحریم تس��لیحاتی ایران از طرف س��ازمان ملل تا 
۱8 اکتبر )۲۷ مهر( برداش��ته می ش��ود و ای��ران می تواند 

سالح های متعارف بخرد و بفروشد.
آمریکا، که به  طور یک جانبه از توافق هس��ته ای خارج شده 
و تحریم هایش را بازگردانده، مخالف رفع تحریم تسلیحاتی 

ایران است. گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل همزمان با آن 
به اعضای ش��ورای امنیت ارائه شده که آمریکا تالش هایش 
ب��رای تمدید تحریم تس��لیحاتی ای��ران را افزای��ش داده و 
پیش نویس قطعنامه ای را در همین زمینه به شورای امنیت 
داده اس��ت. ایران گفته از چین و روس��یه انتظ��ار دارد که 
قطعنامه احتمالی را وتو کنند. پکن و مسکو هفته گذشته در 
نامه هایی جداگانه به دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای 
امنی��ت ضمن مخالفت با این اقدام آمری��کا، ابراز کردند که 
آمریکا به دلیل خروج از برجام در جایگاهی نیست که بخواهد 
مجددا تحریم های تسلیحاتی علیه ایران را بازگرداند.  مجید 
تخت روانچی با اش��اره به اینکه منشأ ایرانی تسلیحات یک 
مغالطه است، نوشته است: »دبیرخانه فاقد ظرفیت، تخصص 

و دانش الزم برای انجام تحقیقات است.
گ��زارش جدید آنتونیو گوترش هنوز منتش��ر نش��ده، ولی 
رویترز می نویس��د: موش��ک های کروز یا بخشی از قطعات 
این موشک ها و پهپادهایی که در حمله به تأسیسات نفتی 
آرامکو و فرودگاه »ابها« عربس��تان اس��تفاده شدند، شبیه 
تولیدات یک ش��رکت تجاری ایرانی اس��ت یا اینکه نش��ان 
فارس��ی دارند. وزارت امور خارجه ایران از دبیرکل سازمان 
ملل خواسته است تا در راستای »سناریوی از پیش طراحی 
شده آمریکا برای جلوگیری از لغو محدودیت های تسلیحاتی 
ایران حرکت نکند. اش��اره وزارت امور خارجه کشورمان به 
تالش های رژیم آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی 

ایران است که ۲۷ مهرماه سال جاری به پایان می رسد.
آمریکا ب��رای جلوگی��ری از پایان یافتن ای��ن تحریم های 
تسلیحاتی ایران پیش نویس قطعنامه ای را تهیه کرده و در 

اختیار روسیه و کشورهای غربی قرار داده است.
تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران به عبارتی آخرین س��تون 
باق��ی مانده در برجام را نیز فرو می ری��زد از همین رو اگر 
اروپایی ها قصد زنده نگه داشتن برجام را داشته باشند بعید 

است با توجه به مستندات قانونی با آمریکا همراه باشند.
برایان هوک، مس��ئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا 
روز ۲۰ خرداد با اش��اره به تالش ه��ای آمریکا برای تمدید 
تحریم تس��لیحاتی ایران مدعی شده بود که ایران در خط 
مقدم تأمین مالی تروریسم در جهان است و لغو تحریم های 
تس��لیحاتی فرصتی برای جمهوری اس��المی پدید خواهد 

آورد تا منطقه را بی ثبات کند.
با این حال، چین و روسیه با تمدید تحریم های تسلیحاتی 
ای��ران مخالفن��د و در ای��ن زمینه به س��ازمان مل��ل نامه 
نوشته اند. این دو کش��ور می گویند، آمریکا از برجام خارج 

شده و نمی تواند مکانیسم ماشه را فعال کند.
ام��ا مقام ه��ای آمریکایی نس��بت ب��ه تمدی��د تحریم های 
تس��لیحاتی س��ازمان ملل متحد علیه ایران ابراز اطمینان 
می کنن��د و می گویند که واش��نگتن برای رس��یدن به این 
هدف برنامه ریزی کرده اس��ت. مایک پومپئو، وزیر خارجه 
آمریکا هم پیش از این گفته بود که برجام جدا از قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت است و این قطعنامه همچنان آمریکا 

را »مشارکت کننده« در توافق هسته ای می داند.
این اقدام آمریکا می تواند به اعتبار س��ازمان ملل نیز لطمه 
ج��دی وارد آورد. »ریچارد نفی��و« عضو تیم مذاکره کننده 
هس��ته ای آمریکا ک��ه در مذاکرات منجر ب��ه برجام نقش 
داش��ت، در این خصوص می گوید: ]این اقدام واش��نگتن[ 
برای مخالفان برجام و کس��انی که س��ازمان ملل را دوست 
ندارند، فرصتی طالیی اس��ت که با یک س��نگ دو نش��ان 
بزنن��د. در بدترین حالت، برجام از بین می رود و س��ازمان 
ملل مهجور و خنثی می ش��ود.  بدون ش��ک همزمانی این 
گزارش و تالش های آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی 
ای��ران نمی توان��د تصادفی باش��د به عبارت دیگ��ر به نظر 
می رس��د که گوترش به نوعی تبدیل به آلت دست آمریکا 
شده و در این راه قطعاً دالرهای سعودی نیز نقش ویژه ای 
را ایف��ا کرده اند. اینکه ایران در این مرحله چه رویکردی را 
در دستور کار قرار می دهد می تواند راهگشا باشد. توجه به 
عملکرد کش��ورهای امضا کننده برجام و همچنین اعضای 
شورای امنیت در برابر جمهوری اسالمی می تواند مسیر را 
تا حدود زیادی به تهران نشان دهد. نباید فراموش کرد که 
آمریکا در این راه تنها نیس��ت و در این مس��یر کشورهایی 
همچون عربس��تان و س��ایر اعراب حاش��یه خلیج فارس و 

همچنین رژیم صهیونیستی را نیز در کنار خود دارد.
اس��تفاده از تمام ظرفیت های موجود در داخل و باال بردن 
هزینه های همراهی با آمریکا برای کش��ورهای امضا کننده 
برجام تنها یکی از مواردی است که می تواند در این مقطع 

حساس به کمک ایران بیاید. مهر
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وزیر حمل و نقل کانادا موافقت این کش��ور را با تصمیم ایران برای ارس��ال جعبه سیاه 
هواپیمای س��انحه دیده اوکراین به فرانس��ه اعالم کرد. فرهاد پ��رورش، نماینده ایران 
در س��ازمان بی��ن المللی هوان��وردی غیرنظامی )ایکائو( جمعه گفت��ه ایران از آژانس 
حوادث هوایی فرانسه)BEA( خواسته جعبه های سیاه هواپیمای سانحه دیده اوکراین 
را بازخوانی کند.  مارک گارنو، وزیر حمل و نقل کانادا گفته این کشور با تصمیم ایران 
برای ارس��ال جعبه های س��یاه هواپیمای بوئینگ اوکراینی به فرانسه به جای اوکراین 
موافق است و خواستار عملی شدن این تصمیم در اسرع وقت است.  این وزیر کانادایی 
گفت: ما فکر می کنیم این اقدام، کاماْل قابل قبول اس��ت و ارس��ال جعبه های سیاه به 
فرانس��ه فکر خوبی اس��ت. وی در ادامه گفت: ما می دانیم که آژانس س��وانح هوایی 
فرانس��ه که سازمانی مانند "ش��ورای ایمنی حمل و نقل" در کانادا است از تخصص و 
قابلیت الزم برای تحلیل این جعبه های سیاه برخوردار است و ما قویاْ ایران را ترغیب 

می کنیم این جعبه ها را هر چه سریعتر به پاریس ارسال کند. باشگاه خبرنگاران

موافقت کانادا با تصمیم ایران درباره جعبه 
سیاه هواپیمای اوکراینی

دروغپراکنیجدیدرویترزعلیهایران

آخرین ترکش واشنگتن در 
برابر تهران

گفت وگوی ویدئو کنفرانسی عراقچی با همتای ژاپنی 
س��ید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ای��ران و »تاکه ئوموری« معاون ارش��د وزارت خارجه ژاپن در گفت وگویی 
که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار ش��د، در خصوص موضوعات دوجانبه، 
منطقه ای و بین المللی و هم��کاری در زمینه مبارزه با کرونا به تبادل نظر 

پرداختند. طرفین در این گفت وگو بر تداوم رایزنی ها و بهره گیری از ظرفیت 
رواب��ط خوب ایران و ژاپن ب��رای همکاری ها  تأکید کردند. این رایزنی  در حالی 

ص��ورت گرفته که آمریکا در تالش  برای تمدید تحریم های تس��لیحاتی علیه ایران 
است. در پی شیوع کرونا، سید عباس عراقچی پیش از این نیز با همتای ترکمنستانی 
خ��ود به ص��ورت ویدئو کنفرانس به گفت وگ��و پرداخته بود. بر همین اس��اس، دور 
جدید رایزنی های سیاسی بین معاونان وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و 
ترکمنستان به صورت ویدئو کنفرانس در تاریخ ۱۶ اردیبهشت برگزار شد. فارس 

ادعاهای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا علیه ایران
س��خنگوی وزارت خارج��ه آمریکا با ط��رح ادعاهای بی اس��اس علیه 
جمهوری اس��المی ایران گفت که سیاست فشار حداکثری علیه تهران 

تنها به دلیل سالح هسته ای نیست.
مورگان اورتگاس در بخش��ی از گفت وگوی خود مدعی شد که داعش 

تنها چالش عراق به شمار نمی رود و آن چه آن را فعالیت های شرارت 
آمیز ایران می خواند را نیز  یک چالش دیگر برای این کشور دانست.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: فشار حداکثری واشنگتن علیه ایران 
تنها به دلیل سالح هسته ای نیست بلکه به دلیل رفتار آن در منطقه نیز هست. 
وی مدعی شد: ایران به دنبال این است که عراق را به یک کشوری تبدیل کند 
که بر آن سیطره داشته باشد و حمایت های ایران از شبه نظامیان در عراق باعث 

ایجاد بی ثباتی در این کشور شده است. ایسنا 

ابراز تأسف نماینده ایران از تحریم  سازمان های بین المللی
نماینده دائم ایران در دفتر س��ازمان ملل در وین در نشس��ت یونیدو و 
در واکنش به هم��ه گیری کرونا، از تحریم های یکجانبه و قطع بودجه 
س��ازمان های بین المللی ابراز تأسف کرد. کاظم غریب آبادی در نشست 
سازمان توس��عه صنعتی ملل متحد )یونیدو( و واکنش به همه گیری 

کرونا، طی سخنانی ضمن تأکید بر نیاز به یک پاسخ چندجانبه، جامع، 
هماهنگ و گسترده برای حمایت از کشورهای نیازمند، نسبت به تحریم های 

یکجانبه و قطع بودجه سازمان های بین المللی از سوی آمریکا و پیامدهای مخرب 
آن بر مبارزه با کرونا ابراز تأسف کرد و خواستار تالش های جمعی جهت رسیدن 
به یک بازیابی اقتصادی فراگیرتر، پایدارتر و انعطاف پذیرتر ش��د. غریب آبادی از 
هرگون��ه تصمیم، تالش یا موضع گیری مانند تحریم ه��ای اقتصادی یکجانبه از 

جمله علیه کشورهای مستقل ابزار تاسف کرد. صداوسیما 
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در پی قطعی های اخیر پخش جهانی شبکه های برون مرزی  منتشر شد؛ 

 بیانیه اعتراضی چهره های فرهنگی، سیاسی علیه کارشکنی 
در تخصصیص بودجه ارزی صداوسیما


