
کمیسیون مشترک همکاری های 
اقتصادی ایران و آذربایجان 

سید عباس موسوی« سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در باکو در توئیتی نوشت: امروز و با سفر یک هیأت 
ب��زرگ اقتص��ادی از باکو به ته��ران، چهاردهمین 
کمیسیون مش��ترک همکاری های اقتصادی ایران 

و جمهوری آذربایجان در حوزه های 
 حمل و نقل، انرژی، صنع��ت، بازرگانی، ارتباطات، 
فناوری های نوین، بهداش��ت، درم��ان، اجتماعی، 
فرهنگی،گردش��گری، کشاورزی، بانکی، بیمه ای و 

... برگزار می شود.
س��یزدهمین کمیس��یون مش��ترک همکاری های 
اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان اسفند ۱۳۹۷ 
با حضور هیاتی متشکل از بخش دولتی و خصوصی 

ایران در باکو برگزار شده بود. صداوسیما 

خبر

موضوع اصلی لغو تحریمهاست نه 
بازگشت آمریکا به برجام

بدیهی اس��ت که آنچه برای ایران موضوعیت دارد، 
لغ��و تحریمهاس��ت نه ص��رف بازگش��ت آمریکا به 
برجام. به عبارت دیگر؛ آمریکا نباید بازگش��ت خود 
ب��ه توافقی که خ��ود نقض کرده را ب��ه عنوان یک 
امتی��از به ایران در نظر بگیرد، زیرا اصل بازگش��ت 
آنها به برجام اساس��ا هی��چ موضوعیتی برای ایران 

ندارد.
بنا به اعالم نورنیوز، در فضای رس��انهای و سیاسی 
جهان همچنان مس��ئلهای به ن��ام برجام در صدر 
اخب��ار و تحلیلها ق��رار دارد. در همی��ن چارچوب 
»جوزف بورل« مس��ئول سیاس��ی خارجی اتحادیه 
اروپا بر حمایت از بازگش��ت آمریکا به برجام تاکید 
و خواس��تار اجرای برجام از س��وی اعض��اء به ویژه 

ایران شده است.
ای��ن مواضع در حالی مطرح میش��ود که جمهوری 
اس��المی ایران نیز بر لزوم لغو تمام تحریمها تاکید 
و بازگش��ت به تعهدات برجام را مشروط به این امر 

نموده است.
ای��ن دو دی��دگاه در حالی از س��وی طرفین برجام 
پیگیری میش��ود ک��ه در روند چند س��اله برجام، 
غرب به هیچ کدام از تعه��دات برجامی خود عمل 
نکرده و همواره از اص��ل »مذاکره برای مذاکره« با 
وعده رس��یدن به اش��تراک نظر، برای توجیه عدم 

تعهدپذیریاش بهره برده است.
غ��رب عمال ب��ا سیاس��یکاری از یک س��و خواهان 
پایبندی ایران به برجام اس��ت و از سوی دیگر امید 
دارد تا با تش��دید چالشهای اقتصادی ایران و البته 
دگرگونی احتمالی در تح��والت منطقه، در نهایت 
ایران را به کنار نهادن کامل فعالیتهای هس��تهای، 

توان موشکی و فعالیتهای منطقهای وادار سازد.
پومپئ��و وزیر خارجه آمریکا اخیرا گفته؛ سیاس��ت 
آمریکا آن است که ایران هیچ میزان حق غنیسازی 
نداش��ته باشد. این سخن پومپئو هر چند به عنوان 
نظرات ترامپ عنوان میش��ود، اما س��وابق رفتاری 

آمریکا بیانگر حقیقتی دیگر است.
کاندولیزا رایس وزیر خارجه بوش پس��ر در س��ال 
۲۰۰۳ وقتی لیبی تاسیسات هستهای خود را نابود 
و راه��ی خارج کرد، گفته ب��ود: امید داریم ایران و 
کره ش��مالی نیز همی��ن راه را ادامه دهند، چرا که 
خواس��ت آمریکا برچیدن تمام تاسیسات هستهای 

آنها است.
اوباما نیز درباره برجام گفته بود: هدف ما این است 
که اگر میتوانستیم تمام پیچ و مهرههای هستهای 
ای��ران را باز میکردیم، اما ام��کان آن اکنون وجود 

ندارد.
ترامپ نیز در س��خنان خود بارها اعالم کرده است 
که ایران حق فعالیت هس��تهای ندارد. این دیدگاه 
در میان اروپاییها هم دیده میشود چنانچه در دهه 
۱۳۸۰ که ایران بر اس��اس توافق پاریس و سعدآباد 
با س��ه کش��ور اروپایی فعالیتهای هستهای خود را 
تعلیق کرد، مقامات اروپایی رس��ما اعالم کردند که 
اجازه نمیدهند ایران حتی یک س��انتریفیوژ داشته 
باش��د و تحریم و فش��ار بر ایران تا زمانی که حتی 

یک سانتریفیوژ دارد ادامه خواهد یافت.
با توجه به این س��وابق، بدیهی است که آنچه برای 
ایران موضوعیت دارد، لغو تحریمهاس��ت نه صرف 
بازگش��ت آمریکا به برجام. به عبارت دیگر؛ آمریکا 
نباید بازگش��ت خود به توافقی که خود نقض کرده 
را ب��ه عنوان یک امتیاز به ایران در نظر بگیرد، زیرا 
اصل بازگشت آنها به برجام اساسا هیچ موضوعیتی 

برای ایران ندارد.  میزان 

از نگاه دیگران 

گزارش

ناظران سیاس��ی بر این باورند؛ زم��ان، کیفیت وجغرافیای 
گس��ترده رزمایش موش��کی و پهبادی پیامب��ر اعظم ص 
س��پاه پاسداران انقالب اس��المی که در آن از فناوری های 
راهبردی نوین و خیره کننده رونمایی ش��د پیامی کوبنده 
و فرات��ر از عرصه نظامی به ط��رف های مختلف منطقه ای 
و فرامنطقه ای به خصوص تروریس��ت های آمریکایی است 
و البته وزیرخارجه فرانس��ه که مدع��ی مذاکره برای توان 
موشکی ایران شده است باید بداند ابتدا اینکه توان دفاعی 
جمهوری اسالمی ایران قابل مذاکره نیست و اینکه باید به 
تعهدات برجامی بازگردند چ��را که تهران به همه تعهدات 

خود عمل کرده است.
کش��ورهای اروپایی بدانند موض��وع اصلی ایران لغو تحریم 
های ملت ایران اس��ت؛ اروپا به جای تاکید بر مذاکره روی 
توان موشکی ایران به دنبال اجرای برجام باشند، رزمایش 
نظامی اخیر جمهوری اسالمی ایران پیام قاطعانه ای بود و 
به نظر می رسد آنچه را که باید دریافت می کنند کردند و 
قید هرگونه مذاکره درباره هر موضوع دیگری را نیز بزنند.

ب��ه تازگی وزیر امورخارجه فرانس��ه در گزافه گویی جدید 
خود علیه کش��ورمان، مدعی ش��د که ایران در حال ایجاد 
ظرفیت تسلیحات هسته ای خود است و خواستار بازگشت 

تهران و واشنگتن به برجام شد.
ژان ای��و لودریان با تاکید بر اینکه "این رویکرد باید متوقف 
ش��ود" بدون ارایه مدرک و اساس��ی مدعی شد: از نظر من 
ایران به وضوح در حال س��اخت ظرفیت تس��لیحات هسته 
ای اس��ت. وی که تاکنون ب��ه هیچ یک از تعهدات خود در 
برجام عمل نکرده اس��ت تاکید کرد که تهران و واشنگتن 

می بایست به توافق هسته ای بازگردند.
لودری��ان در ادامه گزافه گویی ه��ای خود گفت: حتی اگر 
هر دو طرف به این توافق برگردند، کافی نخواهد بود. الزم 
است که گفتوگوهای سختی درباره فعالیتهای منطقهای و 

موشکی بالستیک ایران داشته باشیم.
ای��ن در حالی اس��ت که ایران هم��واره و بارها تاکید کرده 
است که به هیچ عنوان به دنبال دستیابی به ظرفیت تولید 
س��الح هسته ای نیست و فعالیت های هسته ای اش صرفا 

صلح آمیز بوده و مطابق با قوانین بین المللی است.
اما در ادامه این گزافه گویی های طرف های اروپایی برجام 
، آلمان، انگلیس و فرانسه در پی اعالم آغاز فعالیت تحقیق 
و توس��عه ایران برای طراحی اورانی��وم فلزی که به عنوان 
س��وخت جدید رآکتور تحقیقاتی تهران مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت، روز ش��نبه در بیانیه ای نس��بت به آغاز این 

فعالیت ها ابراز نگرانی کردند.
در این بیانیه مداخله جوبانه  ادعا ش��ده اس��ت: ایران هیچ 
کاربرد غیرنظامی معتبری برای اورانیوم فلزی ندارد. تولید 

اورانیوم فلزی به طور بالقوه پیامدهای سنگین نظامی دارد. 
ایران تحت توافق هس��ته ای متعهد ش��ده است که اقدام 
ب��ه اورانیوم فلزی تولید نکند یا به مدت ۱۵ س��ال فعالیت 
تحقیق توس��عه روی ب��ه کارگیری اورانیوم فلزی نداش��ته 
باش��د. این س��ه کش��ور اروپایی افزودند: قویا از ایران می 
خواهی��م این فعالیت را متوق��ف کند و اگر در حفظ توافق 
جدیت دارد، بدون تاخیر بیشتر به پایبندی به توافق هسته 

ای بازگردد.
درخواست تروئیکای اروپا در حالی حالی مطرح شده است 
ک��ه ایران پس از خروج آمری��کا از برجام و همچنین قصور 
کش��ورهای اروپایی در عمل به تعهداتشان ذیل این توافق، 
اق��دام به برداش��تن گامهایی برای کاهش تعهدات هس��ته 
ای اش نمود و همواره اعالم کرده که در صورت بازگش��ت 
طرفه��ای برجام به اجرای کامل تعهداتش��ان این اقدامات 
قابل بازگش��ت هس��تند. ضمن این که اقدام ایران در این 

راستا به اطالع آژانس رسانده شده است.
کاظم غریب آبادی، س��فیر و نماینده دائم کش��ورمان نزد 
س��ازمانهای بین الملل��ی در وین روز چهارش��نبه با اعالم 
خبر آغاز فعالیت تحقیق و توس��عه برای طراحی نوع ارتقا 
یافته س��وخت رآکتور تحقیقاتی تهران، خاطر نش��ان کرد: 
برنامه ایران از دو س��ال قبل به اطالع آژانس رسیده است 
و بازرس��ان آژانس نیز سه روز قبل از کارخانه تولید صفحه 
س��وخت بازدید کردند. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 
چهارش��نبه گذش��ته اعالم کرد که ایران فعالیت تحقیق و 
توسعه در زمینه طراحی اورانیوم فلزی را برای یک رآکتور 

تحقیقاتی آغاز کرده است.

رزمایش گس���ترده موشکی ایران، پیامی به آمریکا 
و اسرائیل است

روزنامه جروزالمپس��ت در یادداش��تی به بررسی رزمایش 
گسترده موش��کی پیامبر اعظم )ص( ۱۵ س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران پرداخته و نوشت این رزمایش حامل 
پیام صریحی به آمریکا، رژیم صهیونیس��تی و کش��ورهای 

عربی حاشیه خلیج فارس است.
در ابتدای این یادداش��ت با اش��اره به انتقام س��پاه از ترور 
س��ردار سپهبد حاج قاسم س��لیمانی فرمانده شهید نیروی 
قدس توسط نظامیان تروریست آمریکایی، آمده است: این 
رزمایش یک سال بعد از شلیک موشکهای بالستیک توسط 

ایران به نیروهای آمریکایی در عراق انجام میشود.
جروزالمپست نوش��ت: رزمایش موشکی گسترده ایران که 
در آن موشکهای دوربرد، پهپاد و دیگر تسلیحات به نمایش 
گذاشته ش��ده، در حال انجام شدن در ابتدای هفته جاری 
است و به عنوان پیامی برای کشورهای عربی حاشیه خلیج 

فارس، آمریکا و اسرائیل عمل میکند.
این روزنامه به توضیح بخش��ی از اقدامات انجام ش��ده در 
ای��ن رزمای��ش پرداخت: ای��ران از پهپادها ب��رای حمله به 
یک س��امانه پدافند موشکی استفاده کرد وسپس بارانی از 
موشکهای بالس��تیک ذوالفقار، زلزال و دزفول شلیک کرد. 
پهپادها ب��ه منظور خنثی کردن پدافنده��ای هوایی برای 

موشکهای در حال نزدیک شدن استفاده شدند.
در ادامه این یادداش��ت آمده اس��ت: گزارشها حاکی از آن 
است که برخی از این پهپادها دارای بُرد دو هزار کیلومتری 
هس��تند و این بدان معناس��ت ک��ه میتوانند به اس��رائیل 
برس��ند. موش��کها هم بُرد کافی ب��رای هدف ق��رار دادن 
احتمالی اسرائیل را دارند. آنها همچنین میتواند کشتیهای 
آمریکایی یا کش��ورهای عربی حاشیه خلیج فارس را هدف 

قرار دهند.
جروزالمپس��ت با اذع��ان به دق��ت نقطهزنی موش��کهای 
بالس��تیک س��پاه، تصریح ک��رد: تصاویر دریافت��ی از ایران 
نش��اندهنده دقت و نقطهزنی موش��کهای ایران بود... ایران 

میخواهد نشان دهد که یک ابرقدرت موشکی است.
ای��ن روزنام��ه در پایان نوش��ت ک��ه ایران در حال نش��ان 
دادن تس��لیحاتی اس��ت که طی س��الهای اخیر و در زمان 
ریاستجمهوری دونالد ترامپ ساخته و دولت جدید آمریکا 
به ریاس��ت ج��و بایدن را به نوعی با یک عمل انجام ش��ده 

موشکی عظیم مواجه میکند.

کشورهای اروپایی نشان دادند کامال 
بی اراده هستند

یک کارشناس مس��ائل بینالملل برجام را سند عهدشکنی 
غربیها توصیف کرد و گفت: ایران به همه تعهدات خود در 
برجام عمل کرد درحالیکه غرب هیچ کدام از تعهدات خود 
را انجام نداد. ابوالفضل ظهره وند در گفت و گو با تسنیم با 
بیان اینکه مسئله برجام یک ماجرای ویژه و در سطح ملی 
است، به تسنیم گفت: بیش از پنج سال است که از امضای 
ای��ن معاهده می گذرد و در این مدت فراز و نش��یب های 
بس��یار زیادی داشت و البته مسیری که تاکنون طی کرده، 
نزولی بوده اس��ت. در واقع وقتی بحث از برجام می ش��ود، 
همه اذعان دارند یک موجود بی جانی شده است که جسم 

آن روی دوش کشورهای چهار به عالوه یک است.

وی با بیان اینکه ایران آنچه نباید انجام می داد را در برجام 
متعهد شد که انجام دهد، اظهار کرد: ایران به همه تعهدات 
خود در برجام عمل کرد در حالی که غربی ها هیچ کدام از 
تعهدات خود را انجام ندادند و به همین جهت امروز جمهوری 
اس��المی ایران در یک موضع مطالبه گرانه قرار دارد. بایسته 
اس��ت ایران در موضع خود پافشاری کند و مطالبات زمین 

مانده از سوی کشورهای غربی را طلب کند.
این کارش��ناس مس��ائل بینالمل��ل با رد موض��ع برخی از 
کارشناس��ان که ایران باید از برجام خارج شود، بیان کرد: 
برجام در حقیقت یک چک برگشتی است که ایران باید آن 

را نقد کند و کسی چک برگشتی را پاره نمی کند.
وی برجام را سند عهدشکنی غربی ها توصیف کرد و افزود: 
فضای بینالملل یک فضای پوزیتیویستیک است و اگر قرار 
است مبحثی در فضای بینالملل توسط دولتی مطرح شود، 
باید مس��تند و قانون مند صورت بگیرد و بدون تردید هیچ 

مستندی بهتر از برجام برای ایران وجود ندارد.
این دیپلمات با س��ابقه کش��ور با بیان اینکه برجام از منظر 
منطق سیاس��ت های کل��ی نظام که توس��ط رهبر انقالب 
ترس��یم ش��ده بودند، باید باعث لغو تحریم ها می ش��دند، 
عنوان کرد: متاسفانه تحریم ها لغو نشد و آنچه اتفاق افتاد 
نیم بند بود. درست است که برجام بین ایران و چند کشور 
گفت وگو ش��د اما واقعیت این بود ک��ه ایران و آمریکا این 
مه��م را امض��ا کردند اما برجام در نهای��ت حتی به امضای 

رئیس جمهور وقت یعنی اوباما نیز نرسید.
وی با تصریح بر اینکه کشورهای اروپایی در موضوع برجام 
نش��ان دادند کامال بی اراده و فش��ل هس��تند، گفت: این 
کش��ورها قادر نیس��تند در صورت خروج آمریکا، کاری از 

پیش ببرند و اساسا هیچ اراده و توانایی ندارند.
ظهره وند با اش��اره به دفاع اتحادیه اروپ��ا از برجام، اظهار 
ک��رد: اروپا برجام را به عنوان یک دس��تاورد در سیاس��ت 
خارج��ی اروپا ارائه می کند و ب��ه همین جهت اصرار دارد 
که برجام حفظ ش��ود حتی اگر اروپ��ا و آمریکا به تعهدات 

خود عمل نکنند.
وی با اشاره به موافقین برجام در داخل بیان کرد: این طیف 
اساسا معتقد اس��ت ایران باید عضو هنجارهای بینالملل و 
اهل تعامل باش��د و ای��ن جریان فک��ری در واقع به دنبال 

همان لیبرال دموکراسی است که در جهان حاکم است.

رزمایش نظامی ایران هر آنچه پیام اقتدار ملت ایران بود را به غرب فهماند:

اروپا به جای ادعاهای کاذب 
به تعهداتش عمل کند

لفاظی ضد ایرانی نفر دوم دولت آمریکا 
مایک پن��س معاون رئیس��جمهور آمری��کا در واپس��ین روزهای دولت 
دونالد ترامپ به پای��گاه هوایی »لمور« در ایالت کالیفرنیا رفت و درباره 

»دستاوردهای« این دولت و علیه ایران لفاظی کرد.
پیش از سخنرانی »مایک پنس« نفر دوم دولت کنونی آمریکا در جمع 

نظامی��ان پایگاه هوایی لمور در ایالت کالیفرنیا »کارن پنس« همس��ر او 
در س��خنانی کوتاه گفت که سفر او و ش��وهرش، آخرین سفر آنها به عنوان 

معاون رئیسجمهور آمریکا و بانوی دوم آمریکا« است. مایک پنس بعد از سخنان 
همسرش در این پایگاه نیروی دریایی این کشور، پشت تریبون رفت و در ابتدا به 
تمجید از عملکرد دولت دونالد ترامپ در زمینه تقویت منابع مورد نیاز به منظور 
تقویت ارتش آمریکا پرداخت و س��پس درباره دس��تاوردهای این دولت در زمینه 

سیاست خارجی ادعاهایی مطرح کرد. فارس 

هرتحولی در خصوص کشتی کره ای منوط به نظر مقامات قضائی
س��خنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ش��ایعات مطرح ش��ده در 
خصوص احتمال آزادی کشتی کرهای تأکید کرد که هرگونه تحول در 
مورد کشتی کرهای منوط به نظر مقامات قضائی است و اظهارات افراد 

غیر مسئول در این زمینه فاقد وجاهت است.
س��عید خطی��ب زاده در این خص��وص تصریح کرد:  مواض��ع و تصمیم 

های قوه قضائیه صرفا از طریق س��خنگوی محترم این قوه اعالم می شود و 
اظهارات افراد غیر مسئول در این زمینه فاقد وجاهت است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: کشتی کره ای به دلیل ایجاد آلودگی زیست 
محیطی در آبهای خلیج فارس بر اس��اس دس��تور مقام قضایی توقیف ش��ده و 
پرونده آن در مرحله دادرسی بوده و از اینرو هرگونه تحول در مورد این موضوع 

موکول به نظر مقام محترم قضایی است. مهر 

کارزار "فشار حداکثری" کامال شکست خورده است
یک دیپلمات س��ابق فرانس��وی با انتقاد از کارزار "فش��ار حداکثری" 

آمریکا علیه کشورمان، خواستار احیای توافق هسته ای شد.
ژرار آرو س��فیر پیش��ین فرانسه در آمریکا با انتش��ار پیامی در صفحه 
توئیتر خود به انتقاد از سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی 

آمریکا درقبال ایران پرداخت و آن را شکست خورده توصیف کرد.
باوجود تاکید همیش��گی ایران مبنی بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته 

ای اش، وی در پیام خود نوش��ت: اروپایی ها هم��واره تاکید کرده اند که تضعیف 
برجام ما را به گزینه جایگزین باز خواهد گرداند. ژرار آرو ادامه داد: شکست کامل 
به اصطالح "فشار حداکثری " )علیه ایران( ما را هر چه بیشتر و بیشتر به این لحظه 
نزدیک می کند. این دیپلمات سابق فرانسوی در ادامه زیاده خواهی های پاریس در 

رابطه با برجام، نوشت: بیائید برجام اصالح شده را احیاء کنیم. تسنیم 
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در روزه��ای پایانی دولت ترامپ ش��اهد اعمال تحریمهای 
بیش��تری علیه ایران بودیم؛ برخی کارشناس��ان بخشی از 
این اقدامات را به شخصیت ترامپ و شکستش در انتخابات 
مربوط میدانند و بخشی دیگر را در راستای سختتر کردن 

کار دولت بعدی آمریکا.
دونال��د ترامپ ک��ه ۱۸ اردیبهش��ت ۱۳۹۷ از برجام خارج 
شد، تحریمهای هستهای خود را مجددا اعمال و  سیاست 
خصمانه »فشار حداکثری« را دنبال کرد و در این روزهای 
پایان��ی وزیر خارج��ه این کش��ور و وزارت خزانهداری دور 

تحریمها را تندتر و تندتر کردهاند.
در همین خصوص وبگاه »واش��نگتن فریبیکن«، نزدیک به 
نومحافظهکاران آمریکایی نوشت که دولت ترامپ در تالش 
است در واپس��ین روزهای حضورش در قدرت تحریمهای 
گس��تردهای علیه ایران وضع کند.  یک مقام آمریکایی در 
گفتوگو با این رس��انه اعمال ای��ن تحریمها را به نفع دولت 
»جو بایدن«، رئیس��جمهور منتخب آمریکا دانس��ته که در 
حال تدوین سیاس��تهای خود در قبال جمهوری اس��المی 

ایران است. 
از س��وی دیگر »مایک پامپئو« وزی��ر خارجه آمریکا اخیرا 
در مصاحبه با روزنامه صهیونیس��تی جروزالمپست مدعی 
ش��د رفع تحریمها علیه ایران در ش��رایطی که این کشور 
بلندپروازیهای هس��تهایش را دنبال میکند آمریکا و دنیا را 

به خطر خواهد انداخت و افزود: اگر با ایران مماشات کنیم، 
اگر به اروپاییها اجازه دهیم دوباره وارد ایران ش��وند و برای 
این دزدساالرها ثروت تولید کنند این برای امنیت منطقه، 

برای امنیت اروپا و برای امنیت آمریکا بد خواهد بود.
مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
مل��ل دوم دی ماه در اظهاراتی با اش��اره به اینکه در چهار 
س��ال گذش��ته، آمریکا بیش از ۱۵۰۰ تحری��م علیه ایران 
اعمال کرده و تمامی بخش��های اقتصاد ایران را هدف قرار 
داده و تقریب��اً تمامی عواید ای��ران از برجام را از بین برده 
است، عنوان کرد: چنین تحریمهایی که انتظار میرود تعداد 
آنها حتی تا آخری��ن دقایق حضور دولت کنونی آمریکا در 
قدرت نیز افزایش یابد، در واقع یک جنگ تمام عیار اس��ت 
که در آن، ابزار اقتصادی جایگزین س��الح شده است. طبق 
گفتههای مقام��ات آمریکایی، هدف تحریمها »گرس��نگی 
دادن « ب��ه مردم ایران، با اس��تفاده از غذا و دارو به عنوان 

سالح است که حتی در زمان جنگ هم ممنوع میباشد.
به گفته تخ��ت روانچ��ی تحریمها مان��ع واردات کاالهای 
بشردوستانه نظیر تجهیزات درمانی و داروهای حیاتی برای 
بیماریهای خاص و دش��وار میش��ود. در زمانی که ایران با 
یکی از بدترین انواع ش��یوع کرونا مواجه است، تحریمها به 
صورت گس��تردهای اقدام ملی ما در مقابله با این بیماری 

همهگیر را با مانع مواجه میسازد. 
وزارت خزانه��داری آمریکا سهش��نبه ۱۶ دی ماه اس��امی 
یک فرد و ۱۶ شرکت مس��تقر در کشورهای ایران، آلمان، 
انگلیس، چین را به فهرس��ت »اتباع  و افراد خاص  تحریم 
ش��ده« )SDN( ای��ن وزارتخان��ه اضافه ک��رد. تمامی این 
ش��رکتها ذیل فرمان اجرایی ش��ماره ۱۳۸۷۱ در فهرست 
مذکور قرار گرفتهاند. این فرمان اردیبهشتماه سال گذشته 

توس��ط ترامپ برای اعم��ال تحریم علیه بخش��های آهن، 
فوالد، آلومینیوم و مس ایران صادر شده است.

وزارت خزانه��داری آمریکا در بیانیهای تصریح کرد: »امروز 
دفت��ر کنترل داراییه��ای خارج��ی وزارت خزانهداری یک 
ش��رکت چین��ی عرضهکنن��ده الکتروده��ای گرافیتی که 
محصول��ی کلیدی در تولید فوالد به ش��مار می��رود را در 
فهرس��ت تحریم قرار داد.۱۲ ش��رکت ایرانی تولید کننده 
فوالد و س��ایر محصوالت فلزی نیز ب��ه همراه ۳ نمایندگی 
خارجی فروش یک ش��رکت اصلی فعال در زمینه فلزات و 

معدن ایران هم تحریم شدند.«
وزارت خزانهداری دولت ترامپ سهش��نبه ۲۳ دی ماه پنج 
نفر را در ارتباط با ایران به لیس��ت تحریمهای خود اضافه 
کرد. این افراد عبارتند از: »محمد آباتای« شهروند مغربی، 
»احمد اس��ماعیل فؤاد رسول« ش��هروند عراقی، »العارف 
س��لطان یوسف حسن« شهروند س��عودی، »الشاخان فؤاد 
احم��د نوری علی« ش��هروند عراقی، »ش��ریف نیامت حما 

رحیم حما« شهروند عراقی.
ع��الوه بر ای��ن، وزارت خزانهداری آمریکا چهارش��نبه ۲۴ 
دیماه اسامی ۲ فرد و ۱۶ نهاد ایرانی را به فهرست  »اتباع  
و افراد خاص  تحریم ش��ده« )SDN( این وزارتخانه اضافه 
ک��رد. آس��تان قدس رض��وی )ع( و موسس��ه دانش بنیان 
برکت از جمله نهادهایی هس��تند که در این فهرست قرار 
گرفتهاند. موسس��ه دانش بنیان برکت تولید کننده اولین 
واکس��ن ایرانی کرونا اس��ت.»احمد مروی«، تولیت آستان 
قدس رضوی و رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام ۲ شخصی 

هستند که در این فهرست قرار گرفتهاند.
ش��امگاه جمعه ۲۶ دی ماه وزی��ر خارجه آمریکا اعالم کرد 
که واش��نگتن سازمان صنایع دریایی، سازمان صنایع هوا و 

فضا و س��ازمان صنایع هوایی ایران را به لیست تحریمهای 
خود اضافه کرده اس��ت. پامپئو در بیانیه خود مدعی ش��د 
که اش��اعه تس��لیحات متعارف ایران تهدیدی برای امنیت 
منطقه��ای و بینالملل��ی بوده و بر اس��اس ش��واهد، ایران 
همچنان به حمایت نظامی و انتقال تس��حلیات به سوریه، 

لبنان، عراق، یمن و دیگر مناطق ادامه میدهد.
وزیر ام��ور خارجه دول��ت ترامپ در ای��ن بیانیه گفت که 
آمری��کا همچنان به همکاری با ش��رکای خ��ود در جامعه 
بینالملل برای تحت فش��ار ق��رار دادن ایران ب��رای تغییر 
بنی��ادی رفتار خود ادامه میدهد. بر همین اس��اس وزارت 
خزانهداری آمریکا شامگاه جمعه ۲۶ دی ماه اعالم کرد که 
چند فرد و نهاد ایرانی به لیس��ت تحریمهای آمریکا اضافه 
ش��دهاند. افرادی که به لیس��ت تحریمهای آمریکا افزوده 
ش��دهاند عبارتند از: »حمید رضا عظیمیان« در ارتباط با 
شرکت فوالد مبارکه ایران و »محمد رضا مدرس خیابانی« 

در ارتباط با خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران.
ش��رکتهای ایرانی که به لیس��ت تحریمهای آمریکا افزوده 
ش��دهاند ش��امل: ش��رکت ایران ترانسفو، ش��رکت توزیع 
ترانس��فورمر زنج��ان، س��ازمان صنایع هوا فض��ای ایران، 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان، صنایع هوایی ایران، خطوط 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، سازمان صنایع دریایی 

ایران، شرکت خطوط دریایی پیام سفیران دریا هستند.
درهمین خصوص نیز »سید کمال خرازی« رئیس شورای 
راهب��ردی روابط خارجی در اظهاراتی گفت: آمریکا قبل از 
اینک��ه بخواهد به برجام برگ��ردد باید تمام تحریمهایی که 
بعد از امضای برجام در قالب دستورات اجرایی رئیسجمهور 
وضع ش��ده، اعم از هس��تهای و یا برچس��بهای تروریسم و 

حقوق بشر را بردارد. فارس

  نگاهی به تحریمهای 
دقیقه نودی دولت ترامپ 

علیه ایران


