
فصل جدیدی از همکاری های 
ایران و روسیه 

سفیر جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روسیه 
با اش��اره به سفر وزیر دفاع به مس��کو عنوان کرد: 
فصل جدیدی از همکاری های فنی و نظامی ایران 
و روسیه در راه است . کاظم جاللی سفیر جمهوری 
اس��المی ایران در فدراسیون روسیه در اظهاراتی با 
اشاره به سفر وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران به 
مسکو عنوان کرد: امیر س��رتیپ امیر حاتمی وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 

ایران امروز عازم مسکو است.
ایش��ان مالقات های مهمی با مقامات  ارشد نظامی 
فدراس��یون روس��یه از جمله وزیر دفاع این کشور 
خواهد داشت.وی خاطرنش��ان کرد: روسیه با رای 
منف��ی خود ب��ه قطعنامه پیش��نهادی اخیر آمریکا 
ایران نش��ان داد ک��ه مخالف اقدام��ات غیرقانونی 

ایاالت  متحده است.  ایسنا 

خوشرودی سفیر جدید ایران در 
مسقط شد

علی نجفی خوش��رودی س��فیر جدی��د جمهوری 
اس��المی ای��ران در عم��ان ب��رای تصدی س��مت 
جدیدش وارد مسقط شد. »علی نجفی خوشرودی« 
س��فیر جدید جمهوری اس��المی ایران در عمان با 
استقبال مس��ئول تش��ریفات وزارت خارجه عمان 
و اعضای س��فارت در فرودگاه بین المللی مس��قط 
وارد عمان ش��د.وی در س��خنانی در جمع اعضای 
سفارت جمهوری اس��المی ایران در مسقط  ضمن 
ابراز خرس��ندی از س��طح روابط بین دو کشور، بر 
تقویت و گسترش هر چه بیشتر مناسبات دوجانبه 
تاکید ک��رد.  نجفی خوش��رودی از هفت��م خرداد 
۱۳۹۹ تاکنون در سمت مش��اور وزیر امور خارجه 

به فعالیت مشغول بوده است. فارس

اخبار

جایگاه آسیای مرکزی در توافقنامه  
تهران-پکن

چین، ایران را به عنوان مهم ترین بازیگر در منطقه 
خاورمیانه می داند و به این دلیل خواهان س��رمایه 

گذاری جدی در این کشور است.
»فره��اد ابراهیم اف« کارش��ناس دانش��گاه دولتی 
مدیری��ت روس��یه و کارش��ناس کل��وپ تحلیل��ی 
»ول��دای« در یادداش��تی که در اختی��ار خبرنگار 
خبرگ��زاری فارس در بیش��کک ق��رار داد از تأثیر 
توافقنامه اس��تراتژیک بین ایران و چین بر آسیای 
مرک��زی خب��ر داد.در ای��ن تحلی��ل آمده اس��ت: 
توافقنامه اس��تراتژیک بین چین و ایران طی چند 
س��ال گذش��ته مطرح ش��ده بود به نح��وی که در 
بازدید »شی سینگ پینگ« رئیس جمهور چین از 
تهران در ماه ژانویه س��ال 20۱6 این موضوع مورد 
توجه مقامات 2 کش��ور قرار گرفته بود. ایران چین 
را ش��ریک اقتصادی اصلی خ��ود می داند و »پکن« 
نیز شرکای ایرانی را در یکی از بزرگترین موج های 

تحریم ها در سال های 20۱2- 20۱۳ ترک نکرد.
چی��ن نیز ایران را ب��ه عنوان مهم تری��ن بازیگر در 
منطق��ه خاورمیانه می داند و ب��ه این دلیل خواهان 
س��رمایه گذاری جدی در تهران اس��ت. همینطور 
امض��ای توافقنام��ه اس��تراتژیک ب��ه اختی��ار پکن 
مطرح ش��د که به س��طح روابط دوجانب��ه افزوده و 
زیرس��اخت های صنعتی ایران را توسعه می دهد. در 
نتیجه این پروژه ه��ا مواضع ایران در منطقه تقویت 
خواهد ش��د.جزئیات توافقنامه  هنوز اعالم نشده اما 
عالقه مندی چین برای سرمایه گذاری 280 میلیارد 
دالری در صنع��ت نفت و گاز، پتروش��یمی و ۱20 
میلیارد برای نوسازی زیرساخت های حمل ونقلی و 
غیره مشخص شده است.  جایگاه آسیای مرکزی که 
می��ان چین و ایران قرار دارد در چارچوب توافقنامه 
پکن و تهران قابل توجه اس��ت چرا که این منطقه 
بخش مهمی در پروژه یک کمربند یک جاده است. 
جاده ابریش��م جدید کریدور نوین بین چین و اروپا 
از طری��ق قلمروی چین، قزاقس��تان، قرقیزس��تان، 
ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه و دیگر کشورها 
را ایجاد می کند و در این مسیر تبریز در ایران یکی 

از بزرگترین مراکز لجستیک خواهد بود.
ش��ایان ذکر است که یک ش��اخه از این کریدور به 
تازگی راه اندازی ش��د و قرار اس��ت قط��ار باری در 
مسیر چین- قزاقستان- ترکمنستان- ایران حرکت 
کند. همکاری ایران و چین فرصت های جدی برای 
کش��ورهای آس��یای مرکزی ایجاد کرده و می تواند 

برای آنان سودمند باشد. ایرنا

گزارش

گزارش

وزی��ر دف��اع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح 
جمه��وری اس��المی ایران به دعوت رس��می 
وزیر دفاع فدراس��یون روسیه دیروز در حالی 
به مس��کو سفر کرد که دیدار وی از نمایشگاه 
نظامی –فنی روسیه را می توان سرآغازی برای 

پایان تحریم های تسلحاتی ایران دانست.
طی ماه ه��ای اخی��ر آمریکا بیش��ترین وقت 
خ��ود را صرف تحمیل زی��اده خواهی تمدید 
تحریم ه��ای تس��لیحاتی ایران که بر اس��اس 
برجام آخر مهرماه برداش��ته می ش��ود نموده 
اس��ت. اقدامی ک��ه البته ب��ا مخالفت جهانی 
همراه ش��دئ و در ش��ورای امنی��ت نیز رای 
نی��اورد. این ناکامی برای آمریکا در حالی رقم 
خورد که آنها با ادعای سیاست ماشه به دنبال 
بازگرداندن تحریم های س��ازملل بوده اند که 
بخشی از آن تحریم های تسلیحاتی است. به 
رغم تمام این تحرکات اما بسیاری از کشورها 
از جمله چین و روسیه مخالفت رسمی خود را 
با این اقئدام آمریکا عنوان کرده اند. در همین 
حال شرایط حساس منطقه و نیاز به توافقات 
همه جانبه برای مقابله با تروریسم و تهدیدات 
تحمیلی به منطقه امری مهم و ضروری است 
که از سوی کشورهای منطقه از جمله ایران، 
روس��یه و چی��ن و جبه��ه مقاوم��ت منطقه 
پیگی��ری می ش��ود. در این می��ان جمهوری 
اس��المی ب��ا دس��تاوردهای عظی��م نظامی و 
ت��وان باال در بهره گی��ری عملی از دانش روز 
نظام��ی جهان این ظرفیت را دارد که در کنار 
فروش��نده تسلیحات بودن از توان روز نظامی 
نیز برخوردار ش��ود تا امنی��ت و ثبات منطقه 
با قدرت بیش��تری محقق شود. این مسئله ای 
اس��ت که بس��یاری از کش��ورها به آن اذعان 

دارن��د که نمود آن را نیز در س��فر وزیر دفاع 
به روس��یه می توان مشاهده کرد. در پاسخ به 
دعوت رس��می ارتشبد س��رگئی شایگو، وزیر 
دفاع فدراسیون روسیه،  سرتیپ امیر حاتمی 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راس 
یک هیات دفاعی و نظامی دیروز اول شهریور 
با سفر به این کشور با همتای خود و مقامات 
دیگر این کشور دیدار و از ششمین نمایشگاه 
و همای��ش بین المللی نظامی – فنی روس��یه 
موس��وم به ARMY 20 نیز بازدید می کند.
نمایشگاه و همایش بین المللی نظامی – فنی 
روس��یه به فرمان رییس جمهوری روس��یه از 
سال 20۱۵ هر س��اله برگزار و در آن آخرین 
دس��تاوردهای صنع��ت نظام��ی و دفاعی این 
کش��ور به معرض نمایش در می آید و در کنار 
آن با برگزاری نشس��ت های مختلف در حوزه 
دفاعی و نظامی، مس��ائل و موضوعات مرتبط 

مورد بررسی و کارشناسی قرار می گیرد.
در ای��ن نمایش��گاه و همای��ش بین الملل��ی 
مقامات عالی دفاعی و نظامی و کارشناس��ان 
و متخصص��ان از کش��ورهای مختلف حضور 
و  دفاع��ی  و همکاری ه��ای  می یابند.رواب��ط 
نظامی جمهوری اس��المی ایران و فدراسیون 
روس��یه در س��الهای اخیر همپای سایر ابعاد 
همکاری ه��ای دوجانبه در حوزه سیاس��ی و 
اقتص��ادی از رون��د رو به رش��دی برخوردار 
بوده و دس��تاوردهای خوب و ارزش��مندی به 
همراه داشته اس��ت.تقویت و تحکیم بیش از 
پیش همکاری های دفاعی تهران- مس��کو در 
حوزه ه��ای دوجانبه، منطق��ه ای و بین المللی 
مهمترین اهداف س��فر وزیر دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح به مسکو خواهد بود.

پی��ش از ای��ن نی��ز رزمایش مش��ترک ایران، 
روس��یه و چین برگزار ش��د که بازتاب جهانی 
داش��ت چنانکه یک نشریه سوئیسی برگزاری 
رزمای��ش دریایی مش��ترک ایران، روس��یه و 
چی��ن در آبهای خلیج ف��ارس را حامل پیامی 
روش��ن به کش��ورهای منطقه و غربی ارزیابی 
کرد.نش��ریه »نویه زوریخر س��ایتونگ« چاپ 
س��وئیس، ایران در بحبوحه فش��ارهای غرب، 
با چرخش به س��وی ش��رق ت��الش می کند 
موقعیت سیاسی و نظامی خود را تقویت کند 
و در همین راس��تا برای نخستین بار رزمایش 
دریایی مشترک با روسیه و چین برگزار کرد.
این رزمایش پیش از همه حامل پیامی روشن 
ب��ه »دونالد ترامپ« رئی��س جمهوری آمریکا 
اس��ت که از زمان خ��روج یکجانب��ه از توافق 
هسته ای با ایران و اعمال تحریم های جدید، 
سیاست »فش��ار حداکثری« و انزوای ایران را 
در دس��تور کار قرار داده است.پیش از آن نیز 
رزمایش دو جانبه ایران و روس��یه برگزار شد. 
در حال حاضر، این نکته قابل توجه اس��ت که 
هر دو طرف به دنبال توس��عه همکاری ها در 
عرصه های امنیتی، نظامی – سیاسی و نظامی 
– فنی هستند. البته، این به معنای آن نیست 
که روس��یه و ایران دیگر طرف های ممکن در 
همکاری را نادیده می گیرند. این دو کشور به 
دنبال تحکیم و توسعه روابط در عرصه تدافعی 
و امنیتی با دیگر کش��ورها و از جمله، با چین 
و کش��ورهای قفق��از هس��تند.به گفته محمد 
ج��واد ظری��ف، وزیر ام��ور خارجه ای��ران، در 
حال حاضر، روابط ایران و روس��یه در بهترین 
وضعیت خود طی ده های گذشته قرار دارد و 
این دو کشور قرار است، رزمایش های نظامی 

مشترکی را برگزار کنند. روابط عمومی نیروی 
دریای��ی ارتش ایران نیز به نقل از امیر دریادار 
حس��ین خان��زادی، فرمانده نی��روی دریایی 
ای��ران، خبر داده که ت��دارکات برای برگزاری 
رزمایش مش��ترک در ش��مال اقیانوس هند و 
دریای عمان در دس��ت اجرا است. همزمان با 
همگرایی نظامی در حوزه سیاسی و اقتصادی 
نیز روابط دو کش��ور در حال گس��ترش است 
چنانک��ه مدیرعام��ل انجمن دوس��تی ایران و 
روسیه با بیان اینکه نیازمند دیپلماسی خالق 
و هوش��مند در ارتب��اط با کش��ورها از جمله 
روسیه هس��تیم، بر تقویت مناسبات دوجانبه 

در همه زمینه ها تأکید کرد.
نشس��ت هم اندیشی انجمن دوس��تی ایران و 
روس��یه دیروز با حضور کارشناس��ان، اساتید، 
پژوهش��گران و تج��ار ایران و روس��یه در هتل 
اس��پیناس برگزار ش��د، در این نشس��ت امیر 
محمودزاده مدیرعامل انجمن دوس��تی ایران و 
روسیه طی اظهاراتی عنوان کرد: ما به دیپلماسی 
خالق و هوشمند با کشورها از جمله روسیه نیاز 
داریم.  مدیرعامل انجمن دوستی ایران و روسیه 

اظهار داشت: روس ها کریدور اوراسیا را تعریف 
کردند و ای��ران یکی از اعضای آن بود. در حال 
حاضر روس ها در حال برنامه ریزی سه کریدور 
دیگر با عراق، افغانستان و هند هستند و آینده 
روابط ایران و روسیه بیش از پیش می تواند در 
این زمینه تقویت ش��ود. وی بر ضرورت تعامل 
با روسیه در دوران کنونی تأکید کرد و افزود: 
روس��یه شریک استراتژیک ماست که همیشه 
از ما در مجامع جهانی حمایت کرده به همین 
خاطر شناساندن این کشور به مردم و تشریح 
ظرفیت های کشورمان را در دستورکار داریم. 
محمود شوری معاون موسسه مطالعات ایران 
و اوراس��یا نیز دیگر سخنران این نشست بود 
و طی س��خنانی مش��کل موجود در روابط دو 
کش��ور در همه حوزه ها به وی��ژه اقتصادی را 
عدم ش��ناخت متقابل دو ط��رف عنوان کرد. 
الزم به ذکر اس��ت در ادام��ه اقدامات نظامی 
ای��ران برای تحقق امنی��ت در منطقه اخیرا با 
سفر سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مس��لح به سوریه توافق همکاری نظامی میان 

دو کشور امضا شد. 
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نگاهی بر رایزنی های وزیر دفاع در سفر به روسیه 

آغازی برای پایان تحریم های تسلیحاتی 

نمی توان از برجام خارج شد و به دنبال مزایای آن بود
رئیس ش��ورای روابط خارجی آمریکا اعالم کرد نمی توان از برجام خارج 

شد و سپس به دنبال مزایای آن بود.
ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در پیامی توییتری در 
واکنش به تالش آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه برای برگرداندن 

تحریم های تس��لیحاتی علیه ایران نوشت: نمی توان از برجام خارج شد و 
س��پس به دنبال مزایای آن بود.رئیس ش��ورای روابط خارجی آمریکا افزود 

ش��عار نخست آمریکا در واقع به آمریکای تنها تبدیل شده است و یکجانبه گرایی 
در سیاس��ت خارجی بیش از آنکه ایران را منزوی کند؛ آمریکا را به انزوا کشانده 
است. الزم به ذکر است که آمریکا که پیش از این نتوانست اجماعی برای تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت ایجاد کند، روز پنج شنبه از فعال کردن 

مکانیزم ماشه خبر داد.  باشگاه خبرنگاران جوان

امید به بهبود روابط اقتصادی و تجاری 
سفیر جدید جمهوری اسالمی ایران در جمهوری آذربایجان پس از ورود 
به باکو عنوان کرد: امیدوارم روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را همپای 
روابط عالی سیاسی پیش ببرم. سید عباس موسوی سفیر جدید جمهوری 
اسالمی ایران در جمهوری آذربایجان و سخنگوی سابق وزارت امور خارجه 

وارد محل ماموریت جدیدش ش��د.وی در این باره در توئیتی نوش��ت: »در 
آخرین روز امرداد ۱۳۹۹ به عنوان س��فیر فوق العاده و تام االختیار جمهوری 

اس��المی ایران وارد کشور دوست، همسایه، مسلمان و برادر آذربایجان شدم. «وی 
افزود: »اراده مقامات عالی دو کش��ور بر توسعه همه جانبه روابط عمیق و وثیق دو 
کش��ور است.«موسوی خاطرنشان کرد: »امیدوارم روابط اقتصادی و تجاری مان را 
همپای روابط عالی سیاسی پیش ببرم.« الزم به ذکر است موسوی  جایگزین جواد 

جهانگیرزاده سفیر ایران در جمهوری آذربایجان شده است. فارس

آمریکا هیچگاه چنین منزوی نبوده است
سفیر جمهوری اسالمی ایران در پکن با بیان اینکه چین مانند آمریکا از 
قدرت خود برای نقض قوانین بین المللی س��وء استفاده نمی کند، عنوان 
کرد: آمریکا تاکنون هیچگاه در شورای امنیت این چنین منزوی نبوده 
اس��ت.  محمد کش��اورززاده سفیر جمهوری اس��المی ایران در پکن با 

انتش��ار توئیت دفتر نمایندگی چین در سازمان ملل درباره مخالفت ۱۳ 
عضو ش��ورای امنیت با تصمیم آمریکا درباره فعال سازی مکانیسم ماشه در 

صفحه توئیترش نوشت: »مواضع اصولی چین در خصوص موضوعات بین المللی از 
جمله برجام و مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا حاکی از تعهد و مسؤلیت پذیری یک 
کش��ور قدرتمند است که مانند آمریکا از قدرت خود برای نقض قوانین و مقررات 
بین المللی سوءاس��تفاده نمی کن��د.« در همین حال وی اف��زود: »آمریکا تاکنون 

هیچگاه در شورای امنیت سازمان ملل چنین منزوی نبوده است.« ایرنا

یکجانبه گرایی تهدیدی جدی 
علیه صلح و امنیت جهانی 

س��فیر جمهوری اس��المی ایران در پاری��س عنوان کرد: 
یکجانبه گرایی و س��عی در تضعی��ف نهادهای بین المللی 
و س��ازمان ملل، می تواند به بازافروزی ش��عله های جنگ 
و خش��ونت در مناط��ق مختلف از جه��ان پرتنش کنونی 
بینجام��د و تهدی��دی جدی علیه صل��ح و امنیت جهانی 

باشد.
بهرام قاس��می س��فیر جمهوری اس��المی ایران در پاریس 
دیروز در یک رشته توئیت نوشت:  به نظر می رسد جهان به 
یکی دیگر از نقاط عطف تاریخی خود نزدیک می شود. دیگر 
تردیدی نیس��ت که عرصه بین المللی و جهانی به س��مت 
تغیی��ری بنیادین پیش می رود و با یک جابه جایی و تغییر 

شکل و تقسیم بندی متفاوت از گذشته مواجه است.
وی با اش��اره به مخالفت اعضای شورای امنیت با قطعنامه 
پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت و همچنین درخواست 
این کشور برای فعال کردن مکانیسم ماشه، افزود: رویکرد 
بسیاری از کش��ورهای جهان در مخالفت و عدم همراهی 
ب��ا اق��دام اخیر آمریکا روایتی مثبت و س��ازنده از مس��یر 
تکوین دیدگاه دقیق جهانیان و خواس��ت آنها برای ایجاد 

س��ازوکارهای الزم در مخالفت با شکل گیری جهانی تک 
قطبی دارد. سفیر جمهوری اسالمی ایران در پاریس اضافه 
کرد: امروز در پرتو آگاهی و سرعت ارتباطات و با بهره گیری 
از آنچه طی چند دهه گذش��ته و به خصوص در چند سال 
اخیر بر جهان رفته است، به نظر می رسد جهان با صدایی 
رس��ا بیزاری خ��ود از جهان تک صدای��ی را فریاد می زند.

قاسمی ادامه داد: جهان تک قطبی و تالش یک کشور برای 
اعمال سیاست های یک سویه خود بر دیگران، حاصلی جز 
افزایش فقر، عدم توس��عه، افراط گرایی و تروریس��م برای 
ملت های جهان نداشته است.وی خاطرنشان کرد: یکجانبه 
گرایی و س��عی در تضعیف نهادهای بین المللی و مشخصا 
سازمان ملل که برآمده از تجربه دو جنگ جهانی ویرانگر و 
مرگ میلیون ها انسان بیگناه در قاره اروپاست، می تواند به 
بازافروزی شعله های جنگ و خشونت در مناطق مختلف از 
جهان پرتنش کنونی بینجامد و تهدیدی جدی علیه صلح 

و امنیت جهانی باشد.
سفیر ایران در پاریس یادآور شد: برای تحقق چند صدایی 
و مخالفت با اعمال سیاس��ت های زورمدارانه و جلوگیری 
از نادیده انگاش��تن موازین بین المللی توسط یک قدرت، 
جه��ان در این بزن��گاه مه��م از تاریخ خود ب��رای تحقق 
آرمان های مقدس��ی چون صلح و آزادی، عدالت و برابری، 
به زودی نیازمند یک انتخاب راهبردی و سرنوش��ت ساز 

خواهد بود. فارس

سفر گروسی به تهران با ادعای 
مسائل حل نشده

گویا ادعاهای ساختگی آژانس پایانی ندارد چنانکه »رافائل 
گروس��ی« مدیرکل آژانس بین  المللی ان��رژی اتمی اعالم 
کرد، برای صحبت درباره برخی »مس��ائل حل نشده« بین 

آژانس و ایران، دوشنبه به تهران سفر می کند.
مدی��رکل آژان��س بین المللی ان��رژی اتم��ی در یک پیام 
توییتری از سفر روز دوشنبه هفته جاری خود به تهران به 

منظور دیدار و گفت و گو با مقام های ایران خبر داد.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این پیام نوشت: 
»من روز دوشنبه برای انجام دیدارها با مقام های ایران به 
منظور پرداختن به مس��ائل حل نشده در رابطه با مسائل 
پادمانی در ایران، به تهران س��فر خواهم کرد. من به ایجاد 
یک کانال مستقیم گفت و گوی مفید و مبتنی بر همکاری 

امیدوارم. این موضوع، ضروری است«.
 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا پس از دیدار 
با »مایک پامپئو« وزی��ر امور خارجه آمریکا در وین گفته 
بود که ایران هنوز به این نهاد اجازه دسترسی به دو سایت 
قدیمی را نداده اس��ت.رافائل گروس��ی افزود: »ما از ایران 
درخواس��ت دسترس��ی کرده ایم. این اتفاق هنوز رخ نداده 

اس��ت. داریم روی آن کار می کنیم. هدف ما دسترسی ]به 
این دو سایت[ برای ادامه راستی آزمایی هایی است که برای 
جامعه بین المللی ضروری است. ما امیدواریم گفت وگوها با 
مسئوالن ایرانی ما را به آن نقطه برساند« سفیر و نماینده 
دائم جمهوری اس��المی ایران در آژان��س گفت که رافائل 
گروس��ی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی این هفته 
به ایران س��فر می  کند.کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده 
دائم  جمهوری اس��المی ایران در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس به ایران در هفته 
جاری را تایید کرد و گفت: در راستای تعامالت و همکاری 
ج��اری بین ایران و آژانس و در پ��ی دعوت به عمل آمده 
از س��وی جمهوری اسالمی ایران، رافائل گروسی مدیرکل 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی در هفت��ه جاری به تهران 
س��فر خواهد کرد. وی افزود: ایران یکی از ش��رکای اصلی 
آژانس اس��ت و امیدواریم ای��ن مالقات به اجرای همکاری 
متقاب��ل منجر ش��ود.پیش از ای��ن »میخائی��ل اولیانوف« 
نماینده روس��یه در سازمان های بین المللی در وین از سفر 
احتمال��ی »رافائل گروس��ی« مدیرکل آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی به ایران خبر داده بود و در توئیتر نوشت: »بر 
اساس اطالعات رسانه های جمعی،  آقای "رافائل گروسی" 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ممکن است برای 

نخستین بار اوایل هفته آینده به ایران سفر کند.«

وزی��ر خارج��ه چین تقاض��ای آمری��کا ب��رای بازگرداندن 
تحریم های سازمان ملل علیه ایران را »کاماًل غیرمنطقی« 
توصی��ف کرد و گفت واش��نگتن قان��ون بین المللی را تنها 

جایی به کار می برد که با نیاز خودش مطابقت دارد.
»وان��گ ی��ی« وزی��ر خارجه چی��ن تقضای آمری��کا برای 
بازگرداندن تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران را »کاماًل 
غیرمنطقی« توصیف کرد.وی این اظهارات را در کنفرانسی 
مطبوعات��ی بعد از دیدار با »ش��اه محمود قریش��ی« وزیر 
خارجه پاکستان در استان جنوبی هاینان چین اعالم کرد. 
وی با اش��اره به این که دولت سابق آمریکا توافق هسته ای 
ایران را از س��وی این کش��ور امضا کرد، گفت منطقی این 
است که واشنگتن مس��ئولیت این توافق را بدون توجه به 
تغیی��ر دولت برعهده بگیرد.او با توجه ب��ه اقدام آمریکا در 

خارج ش��دن از توافقی امضا شده، این سوال را مطرح کرد 
که چه کسی دیگر حاضر می شود با آمریکایی ها وارد توافق 

شود.
 ی��ی افزود ایاالت متحده تنها مناف��ع خود را مد نظر قرار 
داده و قان��ون بین الملل��ی را تنها جایی ب��ه کار برده که با 
نیاز خودش مطابقت داش��ته و جایی که نداشته آن را کنار 
گذاشته اس��ت.بنابر گزارش شبکه چینی »سی جی تی ان«، 
وزی��ر خارجه چین تاکی��د کرد که توافق��ات بین المللی با 
امتیازدهی و هماهنگی متقابل طرفین به دس��ت می آیند.

همچنین وزارت خارجه روس��یه با تاکید بر خطرناک بودن 
خط مشی آمریکا در ش��ورای امنیت، گفت: روش انتخابی 
آمریکا برای تش��دید تنش علیه ایران با بن بس��ت مواجه 
می ش��ود. وزارت خارجه روس��یه اعالم ک��رد : آمریکا حق 

ندارد از ش��ورای امنیت بخواهد بر اس��اس سازوکار توافق 
هسته ای، تحریم ها علیه ایران را از سربگیرد.وزارت خارجه 
روسیه با انتش��ار بیانیه ای، افزود طرف های شرکت کننده 
در توافق هسته ای در این موضع گیری با مسکو اتفاق نظر 
دارند.مس��کو تاکید کرد: روش انتخابی آمریکا برای تشدید 
تنش علیه ایران اشتباه است و با بن بست مواجه می شود.

وزارت خارج��ه روس��یه از آمریکا خواس��ت به جای تهدید 
ک��ردن ایران، با آن گفتگو کند.مس��کو تحرکات آمریکا در 
شورای امنیت را به منزله مانور خطرناک دانست.در همین 
راستا، استفان دوژاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل از 
اعضای ش��ورای امنیت خواست قطعنامه 22۳۱ مربوط به 

توافق هسته ای با ایران را تفسیر کنند.
از سوی دیگر واشنگتن پست گزارش داد، مقامات اروپایی 
ب��ر این باورند ک��ه آمریکا در خص��وص تمدید تحریم های 
تس��لیحاتی علیه ایران یک مواضع افراط��ی اتخاذ کرده و 
هدف��ش اعمال تحریم های بس��یار گس��ترده تر علیه ایران 
اس��ت. روزنامه واشنگتن پس��ت در گزارشی به عدم تمایل 
کش��ور های اروپایی به اجرای مکانیسم موسوم به »اسنپ 

بک« یا »مکانیس��م ماشه« که واشنگتن تالش داشته تمام 
قطعنامه های تحریمی علیه ایران را احیا کند اش��اره کرده 
و نوش��ته کش��ور های اروپایی روز گذش��ته، جمعه روشن 
ساختند که قصدی برای به رسمیت شناختن این مکانیسم 
و اج��رای آن ندارند.این در حالی اس��ت که ترامپ مدعی 
ش��ده که جهان باید این مکانیسم را علیه ایران اجرا کند.
به نوش��ته این روزنامه آمریکایی این شکاف به وجود آمده 
میان دولت ترامپ و بریتانیا، آلمان و فرانسه که از شرکای 
س��نتی آمریکا هستند، آخرین و شاید عمیق ترین شکاف و 
اختالفی باش��د که در عرض یک و نیم ساله گذشته میان 

آنها شکل گرفته است.
واشنگتن پست همچنین نوشته مقامات اروپایی که قاطعانه 
تفس��یر حقوقی آمریکا در خصوص اجرای این مکانیسم را 
رد می کنند، این اختالف به وجود آمده را »ش��کاف جدی 
آتالنتی��ک« نامیده اند که هیچ نش��انه ای برای بهبودی آن 
وجود ندارد. از سوی دیگر به عقیده دیپلمات های سازمان 
ملل رویکرد متکبرانه آمریکا در این نهاد موجب انزوای آن 

شده است و آمریکایی ها لودگی را از حد گذرانده اند.

 هشدار دوباره چین به آمریکا

بازگرداندن تحریم ها علیه ایران کامالً غیرمنطقی است


