
روایت نیویورک تایمز از هدف 
تحریم های جدید آمریکا 

ی��ک روزنام��ه آمریکایی ه��دف تحریم های جدید 
اعمال  شده از س��وی دولت آمریکا علیه ایران را اثر 

گذاشتن بر رأی دهندگان آمریکایی دانسته است.
روزنامه نیویورک تایمز نوش��ته دول��ت دونالد ترامپ 
در راس��تای تالش خود برای افزایش فش��ار بر ایران 
در چن��د هفته  باقی مانده تا انتخاب��ات دور جدیدی 
ازتحریم های اقتصادی را علیه این کشور اعمال کرد.

دول��ت آمری��کا چند روز قب��ل از منقضی ش��دن 
محدودیت های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران 
۱۸ بانک ایران را مش��مول تحریم قرار داده است. 
ای��ن تحریم ها، جدیدتری��ن اقدام ای��االت متحده 
علیه ایران، بعد از شکس��ت تالش دولت ترامپ در 
بازگرداندن یکجانبه تحریم های بین المللی سازمان 
ملل اس��ت. روزنامه نیویورک تایمز نوشته منتقدان 
می گویند تحریم های جدید بعید است هدف دولت 
ترام��پ مبنی بر مجبور کردن ای��ران به حضور در 

پای میز مذاکره را محقق کنند.
این روزنامه همچنین نوش��ته اس��ت: ترامپ قصد 
دارد در آستانه انتخابات سوم نوامبر، موضع خودش 
در برابر ایران را سرس��خت نش��ان ده��د. او خروج 
یکجانبه خودش از توافق هس��ته ای حاصل شده در 
س��ال ۲۰۱۵ با ایران را دس��تاورد سیاست خارجی 

معرفی می کند.
دانیل فراید، هماهنگ کننده سیاست های تحریمی 
در دولت س��ابق آمریکا گفت: به نظر می رسد پیام 
ای��ن تحریم ها کمت��ر معطوف به ایران هس��تند و 

بیشتر، معطوف به رأی دهندگان آمریکایی است.
کارشناس��ان گفته ان��د در صورتی که ج��و بایدن، 
نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 
آمری��کا بتواند ترامپ را شکس��ت دهد، تحریم های 
اعمال ش��ده در روز پنجش��نبه می تواند تالش های 
دولت جدید برای تغییر مناس��بات ایاالت متحده با 
ایران را مختل کند. ریچارد نفیو، کارشناس مسائل 
تحریمی و مقام اس��بق وزارت خارجه آمریکا گفت: 
اگ��ر جو بایدن پیروز ش��ود باید ای��ن اقداماتی که 

انجام شده است را به نقطه قبلی بازگرداند.
دول��ت آمریکا بع��د از خروج از برنام��ه جامع اقدام 
مشترک یا برجام تحریم ها علیه ایران را از سر گرفته 
و به سیاس��ت هایی تحریک آمیز علیه ایران، از جمله 
ترور س��ردار قاسم س��لیمانی، فرمانده نیروی قدس 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی روی آورده است.
ترام��پ  وعده داده بود با خروج از برجام و پیگیری 
سیاست موس��وم به کارزار فشار حداکثری ایران را 
به حضور پای میز مذاکره برای رس��یدن به توافقی 

بهتر -به زعم او- مجاب خواهد کرد.
در حالی که بیش از ۲ س��ال از این وعده می گذرد 
دولت آمری��کا در تحقق این هدف ناکام مانده و به 
همین دلیل ترامپ به خصوص در آستانه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری م��اه نوامبر از س��وی گروه های 
مختلف در آمریکا آماج انتقادات قرار گرفته اس��ت.

 باشگاه خبرنگاران 

اختالف در جامعه اطالعاتی رژیم 
صهیونیستی

یک روزنامه صهیونیستی از اختالف در میان جامعه 
اطالعات��ی این رژیم در خصوص خ��روج آمریکا از 

برجام خبر داده است.
مصاحبه یک مقام دس��تگاه اطالع��ات ارتش رژیم 
صهیونیس��تی درب��اره ایران ه بار دیگ��ر از اختالف 
می��ان جامع��ه اطالعاتی رژی��م صهیونیس��تی در 
خصوص برنامه هسته ای ایران پرده برداشته است.

روزنامه جروزالم پس��ت با گزارش این خبر نوش��ته 
همه مقام های ارتش اسرائیل، برنامه هسته ای ایران 
را »تهدیدی عم��ده« می دانند اما میان آنها درباره 
می��زان این تهدید و نحوه مقابله با آن اختالف نظر 

وجود دارد.
به نوش��ته ای��ن روزنامه، درور ش��الوم، رئیس رکن 
اطالعات س��تاد کل ارتش رژیم صهیونیس��تی در 
مصاحبه روز چهارش��نبه به سه مسئله اشاره کرده 
اس��ت: سیاس��ت کلی رژیم صهیونیس��تی در قبال 
ایران، زمان ادعاشده توس��ط اسرائیل در خصوص 
دس��تیابی ایران به س��الح اتمی و توانایی دستگاه 
اطالعات اسرائیل برای مطلع شدن از اقدام ادعایی 

ایران برای ساخت سالح هسته ای.
ادعای این مقام صهیونیس��ت در حالی مطرح شده 
که جمهوری اسالمی ایران بارها اعالم کرده سالح 
هس��ته ای جایگاهی در دکترین دفاعی این کش��ور 
ندارد. رژیم صهیونیستی تنها دارنده سالح هسته ای 
در منطقه غرب آس��یا به ش��مار می رود. به نوشته 
جروزالم پس��ت، دیدگاه های شالوم در خصوص سه 
موضوع فوق الذکر منعکس کننده دیدگاه های رکن 

اطالعات ارتش اسرائیل است. فارس 

اخبار

سفر ظریف به چین 
س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان اعالم ک��رد محمد جواد 
ظری��ف دیروز با اس��تقبال مقامات چینی وارد اس��تان یون نان در 

جنوب چین شد.
وزیر امور خارجه کشورمان که به دعوت وانگ ویی وزیر امور خارجه 

چین و در راس هیئتی بلند پایه به چین سفر کرده است.
ظریف قرار است  امروز با همتای چینی خود دیدار و گفت وگو  کند. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی نگاه به شرق راهبرد همیشگی جمهوری 
اسالمی در سیاست هایش بوده است. به رغم همه فشارهای سیاسی، 
اقتص��ادی و تهاجمات فرهنگی ب��رای وادار کردن ایران به روزمرگی 
سیاسی و اقتصادی، دولتمردان جمهوری اسالمی ایران همیشه درپی 

روابط تجاری و سیاسی راهبردی بوده اند.  مهر
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هدی  دهقان  بذرافشان

در حال��ی ب��ار دیگر آمری��کا در یک اق��دام  تبلغیاتی ۱۸ 
بانک ایرانی را در فهرس��ت تحریم ه��ای ظالمانه قرار داد 
ک��ه ناظران سیاس��ی بر این باورند؛ وقت��ی امکان مبادالت 
بانکی بین بانک های مبداء با بانک های مقصد وجود نداشته 
باش��د دیگر فهرست کردن مؤسسات مالی و بانک های یک 
کشور در فهرس��ت بانک های تحریمی چه مفهومی به جز 
تبلیغات رس��انه ای می تواند داش��ته باش��د؟ از سویی دیگر 
ناظ��ران سیاس��ی می گوین��د؛ جمهوری اس��المی ایران و 
دستگاه دیپلماس��ی باید در برابرهر اعمال تحریمی آمریکا 
هزینه ایجاد کند که این اقدام پاسخی در برابر تحریم های 

ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران محسوب می شود.
وزارت خزانه داری آمریکا پنجشنبه عصر ۱۸ بانک ایران را 
تحت تحریم ق��رار داد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا 
آمده است که این وزارت خانه طی رایزنی با وزارت خارجه 
این کشور نهادهای مالی ایران را برای قرار دادن در لیست 

تحریم ها شناسایی کرده است. 
در همین حال مایک پامپئو طی بیانیه ای مدعی ش��د: این 
تحریم ها با هدف افزایش محروم کردن جمهو ری اس��المی 
از تأمی��ن مال��ی در حمای��ت از فعالیت های تروریس��تی و 
باج گیری هسته ای و تهدید جهان است. وزیر خارجه آمریکا 
در ادامه این بیانیه گفت: کارزار فش��ار اقتصادی حداکثری 
م��ا ادامه خواهد یافت تا ایران ب��ه مذاکرات جامعی تمایل 
پیدا کند که درباره رفتار بدش باشد. استیون منوشین وزیر 
خزانه داری آمریکا با اش��اره به تحریم این بانک های ایرانی 
گفت که این تحریم ها با هدف جلوگیری از دس��تیابی غیر 
قانون��ی ایران به دالر بوده و افزود ک��ه این تحریم ها ادامه 

خواهد یافت تا ایران برنامه هسته ای خود را پایان دهد.

واکنش ایران به اقدام ضد ایرانی آمریکا 
در واکنش ب��ه اقدام جدید آمریکا علیه ایران، محمد جواد 
ظری��ف تحریم های جدید آمریکا علی��ه بانک های ایرانی را 
محک��وم کرد. وزیر ام��ور خارجه ای��ران آن را تالش برای 
انهدام کانال های باقی مان��ده پرداخت بهای غذا و دارو در 

بحبوحه شیوع کرونا توصیف کرد.
وی در حساب توئیتری خود نوشت: رژیم آمریکا قصد دارد 
در بحبوحه همه گیری جهانی ویروس کرونا کانال های مالی 
باقی مان��ده ما برای پرداخت به��ای غذا و دارو را نابود کند. 
محم��د جواد ظریف درادامه اف��زود: ایرانیان در مقابل این 
س��تمگری جدید تاب خواهند آورد. اما دسیسه چینی برای 
ایجاد گرس��نگی دادن به یک جامعه جنایت علیه بشریت 
اس��ت. ظریف هشدار داد: عامالن و اجراکنندگان این اقدام 

س��تمگرانه که پول ما را بلوکه می کنن��د، با عدالت روبه رو 
خواهند شد.

بر اساس اعالم کارشناسان، این تحریم ها دو هدف را دنبال 
می کند: بستن معدود منافذ مالی موجود در تحریم ها که به 
دولت ایران اجازه کسب درآمد می دهد و بی اثر کردن وعده 
جو بایدن، نامزد حزب دموکرات برای بازگشت به برجام در 

صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر.
س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در واکنش به 
تحریم چندین بانک ایرانی از س��وی دول��ت آمریکا تأکید 
کرد؛ کسانی که منافع رژیم صهیونیستی را به منافع آمریکا 
ترجی��ح می دهند، ب��ار دیگر در برابر ملت ایران شکس��ت 

خواهند خورد.

آمریکا بدون هزینه تحریم های ضد ایرانی 
اعمال می کند

دکتر فؤاد ایزدی کارش��ناس مس��ائل آمری��کا در خصوص 
اق��دام اخی��ر آمری��کا در اعم��ال تحریم های جدی��د علیه 
بانک های ایرانی گفت: تحریم های جدید آمریکا بر ش��رایط 
اقتصادی کشور بی تاثیر نیست؛ البته این بدان معنی نیست 
که اقتصاد ایران مختل شود و بگونه ای به بن بست برسد.

وی با بیان اینکه بیش از 4۰ س��ال اس��ت که ملت ایران با 
تحریم های آمریکا دست و پنجه نرم می کند، افزود: آمریکا 
برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی ایران دست به دامان 
تحریم ها ش��ده است؛ به نظر می رس��د دستگاه دیپلماسی 

ایران باید در سیاست خارجی خود بازنگری کند.
کارش��ناس مسائل آمریکا با اش��اره به اینکه آمریکا در برابر 
اعم��ال تحریم های ض��د ایرانی هی��چ هزین��ه ای پرداخت 
نمی کند؛ خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران و دستگاه 
دیپلماسی باید در برابرهر اعمال تحریمی آمریکا هزینه ایجاد 
کند، از اهرم فشار برای سرعت بخشیدن به فعالیت های صلح 
آمیز هس��ته ای گرفته که ناامن ک��ردن منطقه برای آمریکا 
می تواند از جمله اقدامات مهمی باشد که نگذارند اعمال این 

تحریم ها برای آمریکا بدون هزینه باشد. 

بازار داغ تبلیغات ترامپ با تحریم علیه ایران
دکتر س��ید رضا صدرالحس��ینی در خصوص اق��دام اخیر 
آمری��کا در قبال تحریم های جدید علی��ه بانک های ایرانی 
گفت: با توجه به بن بس��ت رس��یدن بس��یاری از اقدامات 
اقتص��ادی آمری��کا در حوزه تحریم ه��ا و تهدیدات نظامی، 
اخیراً کاخ س��فید دس��تور تحری��م تع��دادی از بانک های 
ایران را صادر کرده اس��ت؛ تاری��خ تحریم های آمریکا علیه 
جمهوری اس��المی ایران به س��ال ۵7 دقیقا دو روز بعد از 
اعالم پیروزی انقالب اسالمی بر می گردد روند تحریم ها در 
طول 4۲ سال گذشته س��یر صعودی داشته و بطور مرتب 
در زمان بندی های مش��خص اشخاص، نهادها، مؤسسات و 
سیستم بانکی که ش��امل بانک های مختلف در ایران بوده 

است شامل شده است. 
وی اف��زود: حتی در این ارتباط بانک ها و موسس��ات مالی 
که در خارج از ایران به ثبت رس��یده اس��ت اما با بانک ها و 

مؤسسات مالی ایران تعامالت بانکی و تجاری داشتند در بر 
می گرفته است؛ در این ارتباط در یک دهه گذشته و بویژه 
بعد از خروج آمریکا از برجام این تحریم ها گسترش یافته و 

جزئی تر شده و حتی به صرافی ها تقلیل یافته است. 
این اس��تاد دانشگاه اظهارداش��ت: نباید فراموش کنیم که 
تجربه انباش��ت ش��ده از دور زدن تحریم ها بیش از4 دهه 
اس��ت که در جمهوری اس��المی ایران وجود دارد و افراد و 
مؤسس��اتی در این ارتباط از کوله باری از تجربه های عملی 
برخوردار می باش��ند؛ در دو سال اخیر وزارت خزانه داری 
آمری��کا به اتاق جنگ اقتصادی ایران تبدیل ش��ده اس��ت 
و هم��ه وزارت خانه ه��ا و نهادهای سیاس��ی و اقتصادی و 
حتی نظامی و امنیتی آمریکا و کش��ورهای هم پیمان این 
کش��ورموظف به ارائه خدمات به این ات��اق جنگ ظالمانه 
علی��ه ملت ایران ش��ده اند؛ اما فرمانده ای��ن اتاق جنگ در 
ماه های اخی��ر به دلیل ناتوانی در مقاب��ل اراده ملت ایران 
مجبور به اس��تعفای صوری ش��د و ریی��س جمهور آمریکا 

بالفاصله او را از این مسئولیت برکنار کرد. 
صدرالحس��ینی تصریح کرد: جالب اینجاس��ت که بعضی از 
بزک کنندگان آمریکا در ایران و کسانی که در طول 4۰ سال 
گذش��ته هیچ گاه نخواستند به توانمندی های داخلی کشور 
اعتماد و اتکاء و حتی توجه نمایند، در هر یک از بخش های 
این سریال تحریم ها با چهره و ادبیات دلسوزانه مدعی بودند 
در این بخش از تحریم ها نظام جمهوری اسالمی فروشکسته 

و مجبور است شروط آمریکا بطور کامل بپذیرد. 
وی گف��ت: این افراد با انحراف افکار عمومی و بزرگ نمایی 
قدرت آمریکا س��عی در شکستن اراده ملت ایران را در سر 
می پرورانن��د اما، واقعیت امر این اس��ت که توانمندی های 
داخل��ی و تجربه بی نظیر عبور از تحریم ها راه تحریف این 
طرف��داران داخلی آمریکا را در ایران س��د نموده و با تدوام 
مقتدرانه کشور در مبانی و اصول خویش مقامات آمریکایی 

را حیران کرده است. 
به باور صدرالحس��ینی؛ در چند روز گذشته به دلیل بهبود 
ش��رایط اقتصادی که از طریق بانک جهانی مورد تایید قرار 
گرفته اس��ت و همچنی��ن کنترل بیماری کرون��ا در حوزه 
اقتصادی در کشورمان مقامات کاخ سفید مجدداً تعدادی از 
بانک های ایرانی را که بعضی از این مؤسسات فقط در حوزه 
داخلی اقدام به انجام مب��ادالت بانکی می نمودند به همراه 

یک عملیات روانی سنگین مورد تحریم قرار داده است. 
وی ب��ا طرح این س��وال که چندین ب��ار آمریکایی ها اعالم 
نمودند جمهوری اس��المی به ورشکس��تی دچار شده و در 
ضمن انزوای سیاسی به انزوای اقتصادی رسیده است، بیان 
داشت: چگونه ممکن است این تعداد بانک و مؤسسه مالی 

در این ایام مورد تحریم واقع نش��ده و می توانستند به بنیه 
اقتص��ادی ایران در حوزه بین المل��ل کمک کنند؟ چگونه 
می توان باور کرد بانکی مانند بانک گردشگری که فقط در 
حوزه داخل کشور به مبادالت بانکی مشغول است و در حال 
حاضر که کرونا بیش از 9۰ درصد گردش��گری بین المللی 
را تعطیل کرده اس��ت بتواند در حوزه اقتصاد بین الملل به 
ایران کمک کند؟ موسس��ه اعتباری رسالت که چند سالی 
اس��ت به بانک رس��الت ارتقاء یافته اس��ت و فقط اقدامات 
بانکی خود را در چارچوب مبادالت و معامالت اس��المی و 
غیر ربوی انجام می دهد و مثل بسیاری از بانک های کشور 
ک��ه در این تحریم های اخیر نام آن را مقامات آمریکایی در 
فهرست بانک های تحریمی قرار داده اند بتواند در مبادالت 
بین المللی در مقابل تحریم های چند الیه آمریکا به تجارت 

بین المللی ایران کمک کند؟ 
کارشناس مسائل سیاست خارجی با تاکید بر اینکه بررسی 
فهرس��ت اخیر تحریم های بانکی نی��ز می تواند به ما اثبات 
نمای��د اق��دام اخیرآمری��کا اقدامی تبلیغاتی و ب��رای تأثیر 
گذاری افکار عمومی و کف بازار ایران باش��د، اظهار داشت: 
آنان تابس��تان داغ را برای ایران پیش بینی کرده بودند در 
حالی که این تابس��تان در آمری��کا بوجود آمد و با توجه به 
اینکه روز ش��مار انتخابات آمریکا ب��ه روزهای نهایی خود 
نزدیک می ش��ود و هیچ دس��تاوردی برای مستأجران کاخ 
سفید از تحریم های ایران وجود ندارد این اقدام اخیر کاماًل 
مش��خص می نماید برای مصرف داخلی و انتخاباتی به این 

مقدار برجسته و تبلیغاتی شده است. 
وی گفت: کارشناس��ان سیاس��ی و اقتصادی این پرسش را 
از مقام��ات آمریکایی می نمایند که هرگاه س��وییفت برای 
کش��وری بس��ته باش��د دیگر چه تفاوتی می کند بانکی در 
آن کش��ور تحریم باشد یا نباشد؟ پاسخ روشن است، وقتی 
امکان مبادالت بانکی بین بانک های مبدأ با بانک های مقصد 
وجود نداش��ته باشد دیگر فهرست کردن مؤسسات مالی و 
بانک های یک کش��ور در فهرس��ت بانک های تحریمی چه 

مفهومی به جز تبلیغات رسانه ای می تواند داشته باشد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: اوضاع و اح��وال آمری��کا از لحاظ 
اقتص��ادی و سیاس��ی واحتم��ال درگیری ه��ای داخلی به 
گونه ای ناامید کننده ش��ده است که ساکنین کاخ سفید از 
هر عامل داخلی مانند معرفی وایتکس برای درمان کرونا، و 
یا تهدیدهای نظامی علیه کره شمالی و انصاراهلل در یمن و 
یا تأثیر هکرهای روسی و ایرانی در فرآیند انتخابات آمریکا 
و یا از فهرست نمودن تعدادی بانک و موسسه مالی داخلی 
ای��ران نمی توانند ص��رف نظر کنند که هم��ه این اقدامات 

نشان از صحت افول ابر قدرتی آمریکا دارد. 
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عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد
ارائه گفتمان جمهوری اسالمی با 

شبکه  های برون مرزی
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس تاکید کرد: ش��بکه  های برون م��رزی ابزار ارائه 

گفتمان نظام جمهوری اسالمی به مردم دنیا هستند.
سیدعلی یزدی خواه با بیان این مطلب افزود: شبکه های برون مرزی  سازمان صدا 
و س��یما به عنوان تابلوی رسانه  ای جمهوری اسالمی، مسیر ارتباطی فرهنگ ایران 

با سایر ملل و کشورها به شمار می  روند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: با ابزار شبکه های برون 
مرزی اس��ت که می توانیم گفتمان جدیدی را در برابر س��خنان تکراری و تبلیغات 
کر کننده اس��تکبار جهانی ارائه دهیم و ندای انس��انیت، شرافت، آزادگی و عدالت 

اجتماعی و مبارزه با ظلم را به گوش جهانیان برسانیم.
وی با تاکید بر اینکه رسانه، فوری ترین نیاز در حوزه سیاست خارجی است گفت: 
داشتن چنین ابزاری برای بیان گفتمان در برابر هجمه تبلیغاتی دشمن که بر نظام 

رسانه  ای دنیا سیطره دارد، ضروری به نظر می  رسد.
یزدی  خواه درباره بودجه شبکه  های برون  مرزی نیز بیان کرد: باید در این ارتباط 
پیگیری  های اجرایی جدی کرد. مجلس، دولت و سازمان صدا و سیما باید به یک 
تفاهم و توافق برسند تا بودجه شبکه  های برون  مرزی در گیرودار اختالفات سلیقه 

ای دچار مشکل نشود.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: مدیران و برنامه  ریزان شبکه  های برون 

مرزی باید با آرامش خاطر فعالیت و برای آینده برنامه ریزی کنند و از بابت کسری 
بودجه و کمبود اعتبارات و امکانات دچار مشکل و نگرانی خاطر نباشند.

عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اسالمی خاطرنش��ان کرد: در کمیسیون 
فرهنگی به مس��ائلی همچون ارتباط با س��ازمان صدا و س��یما، بررسی بودجه این 
س��ازمان و تعیین ناظران مجلس در ش��ورای نظارت بر عملکرد رس��انه ملی توجه 
جدی و ویژه داریم و به طور طبیعی، بودجه معاونت برون مرزی و ش��بکه های این 

معاونت هم از این رویکرد مستثنی نیست.
یزدی خواه در خصوص عملکرد شبکه های برون مرزی پیشنهاد داد: اگر شبکه های 
برون مرزی جمهوری اسالمی نیاز واقعی ملت ها را تشخیص دهند و به دغدغه  های 
آنها توجه کنند وزمان گفتمان با دنیا را فرا گرفته باشند، می توانند موفق شوند. این 
شبکه ها با هجمه گسترده و هوچی گری های معاندین و عوامل استکبار نیز مواجه 

هستند و باید در هر دو جبهه مبارزه کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: شبکه  های برون مرزی جمهوری اسالمی 
با اس��تفاده از نتای��ج و داده های مطالعات��ی قبلی و برخ��ورداری از یک ظرفیت و 
پتانس��یل باال می توانند در برابردروغ پراکنی های ش��بکه  های اس��تکباری و معاند 

مقاومت کرده و جایگاه خودشان را حفظ نمایند.
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس در پایان با اش��اره به نقش موثر شبکه های برون 
م��رزی صداوس��یما همچون پ��رس تی وی، العالم، س��حر، هیس��پان تی وی و…
در شکس��ت القای اسالم هراس��ی و ایران هراسی دش��منان تصریح کرد: حضور و 
فعالیت شبکه های برون  مرزی رسانه ملی و ارتباط مناسب و بی  واسطه با ملت  ها و 
کشورهای بی  طرف در مناقشات بین المللی، در بی اثر کردن القائات ایران هراسی 
و اس��الم هراسی از سوی رس��انه  های معاند موثر بوده است و ایران امروزه جایگاه 

خوبی در نزد افکار عمومی جهان دارد. روابط عمومی معاونت برون مرزی 

ارزیابی کارشناسان از تحریم های جدید آمریکا علیه 18 بانک ایرانی  

دور می زنیم! تحریم ها را
 ایران باید در برابر هر تحریم آمریکا هزینه ایجاد کند

اروپا همچنان تحریم تسلیحاتی علیه ایران را حفظ خواهد کرد
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه همچنان تحریم 
تسلیحاتی علیه ایران را حفظ می کند. جوزپ  بورل، با طرح ادعاهای واهی 
و مداخله جویان��ه علیه ایران به بحث اع��دام مجرمان امنیتی و همچنین 
دستگیری جاسوسان در کشورمان پرداخت و گفت که بار دیگر از مقامات 

ایرانی می خواهد دست از چنین رویکرد و سیاستی بکشند.
مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا  بر تالش اروپا برای حل مشکالت و 

نیز تداوم دیپلماس��ی با تهران تاکید کرد. جوزپ بورل در این خصوص همچنین 
به وضعیت کرونا در ایران اشاره کرد و گفت که بحران سالمت موجود، مشکالت 
عدیده اقتصادی ناش��ی از تحریم ها در ایران را تش��دید کرده است. وی در عین 
حال اذعان کرد که ایران به واس��طه به برجام، به شکلی موجه انتظار داشت تا از 

منافع اقتصادی توافق هسته ای بهره مند شود. فارس 

اقدامات آمریکا علیه ایران مصداق بارز تروریسم دولتی است
نماینده دائم ایرلن در سازمان ملل تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران، 
تروریس��م را در هر ش��کل و ظاهری اعم از تروریسم دولتی و تروریسم 
اقتص��ادی و پزش��کی را که از طریق اقدامات اجب��اری یکجانبه اعمال 
می کنند، به ش��دت محکوم می کند. مجید تخت روانچی، در سخنانی 

در نشس��ت کمیته ششم مجمع عمومی س��ازمان ملل با موضوع مبارزه 
با تروریس��م گفت: ایاالت متحده با سیاست مداخله جویانه خود در منطقه 

ما به ایجاد گروه های تروریس��تی همچون القاعده و داعش کمک کرده اس��ت. 
این کش��ور همچنان ب��ه آموزش و تهیه س��الح و مواد منفجره ب��ه نمایندگان 
تروریست و شرکای خود از جمله پژاک، تندر و جیش  العدل برای انجام حمالت 
تروریس��تی در ای��ران ادامه می دهد.  روانچی افزود: ای��االت متحده به منافقین 

سازمان تروریستی پناه داده است. ایسنا 

سران فلسطین، ایران را مهم تر از کشورهای عربی می دانند
ش��اهزاده و دیپلمات کهنه کار س��عودی در مصاحب��ه ای در خصوص 
موضوع فلس��طین، با ناراحتی اذعان کرد که سران فلسطینی، ایران و 
ترکیه را مهم تر از کشورهایی مثل عربستان می دانند. بندر بن سلطان 
آل سعود در مصاحبه ای با شبکه العربیه اذعان کرد که سران فلسطینی، 

نقش ایران و ترکیه را مهم تر از کشورهای عربی مثل عربستان سعودی 
می دانن��د. بندر گفت، طرح ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا به دس��ت ما 

رس��ید. به ابوعمار یاسر عرفات داده شد. هواپیمای من را قرض کرد تا برود دیگر 
سران فلسطینی را مطلع کند. یک ماه ناپدید شد و طی این مدت به ُکره رفت و 
وقتی برگشت،  آمریکایی ها پیشنهادشان را پس گرفتند. بندر توضیح داد که فهد 
بن عبدالعزیز ش��اه سعودی، پاسخ منفی یاس��ر عرفات را از جیمی کارتر رئیس 

جمهور آمریکا مخفی کرد تا موضوع فلسطین حفظ شود. تسنیم 


