
دیدار سفیر ایران با وزرای نفت و 
کشاورزی سنگال

سفیر جمهوری اسالمی ایران در داکار ضمن دیدار 
با وزرای نفت و کش��اورزی س��نگال، ابعاد مختلف 
روند همکاری های دو کشور در این حوزه ها را مورد 

بحث و گفت وگو قرار داد.
بع��د از رف��ع محدودیت های کرونای��ی، محمدرضا 
دهشیری سفیر جمهوری اس��المی ایران در داکار 
با محمدو مختار سیس��ه وزیر نفت و انرژی سنگال 
دی��دار و گفت وگ��و کرد. در این دی��دار موضوعات 
مختلف��ی در حوزه ه��ای نفت، گاز و ان��رژی برای 
ترس��یم رئوس روابط مطرح شد. برگزاری پنجمین 
نشس��ت کمیس��یون مش��ترک ایران و س��نگال و 
همچنین برنامه پنجاهمین سالگرد برقراری روابط 
رس��می دو کش��ور )اردیبهش��ت ۱۴۰۰( از جمله 

موضوعات مورد گفت وگو در این دیدار بود.
وزیر نفت و انرژی س��نگال نیز در این دیدار ضمن 
استقبال از موارد مطرح شده نسبت به پیگیری این 

موارد قول مساعد داد. مهر 

مختومه شدن پرونده یک شهروند 
ایرانی االصل در آمریکا 

یک قاضی آمریکایی رای هیات منصفه دادگاهی در 
آمریکا و اتهامات علیه یک ش��هروند ایرانی االصل 
متهم به نقض تحریم های آمریکا را مردود اعالم و 

پرونده او را مختومه کرد.
حکم آلیسون ناتان این قاضی آمریکایی تغییری در 
رویکرد دفتر دادس��تانی منهت��ن ایجاد کرد که ماه 
پیش علیرغم محکومیت صدر هاشمی نژاد از سوی 
هیئت منصفه این دادگاه، خواس��تار مختومه شدن 

پرونده او شده بود.
ای��ن فرد ب��ه انتق��ال ۱۱۵ میلی��ون دالر از طریق 
سیستم مالی آمریکا به نهادهای وابسته به ایران در 

یک پروژه عمرانی در ونزوئال متهم شده بود.
پس از این حکم، دادس��تان ها متوجه ش��دند که 
در تحوی��ل مدارکی برای دفاع از صدر در برابر این 
اتهامات دولتی تاخیر داش��ته ان��د.  برخی مدارک 
افشا شده از س��وی دادستان ها نشان می دهد که 
مقام��ات آمریکایی زودتر از این از معامالت صدر با 
خبر بوده اند اما کاری برای متوقف کردنشان انجام 

ندادند. صداوسیما  

دیدگاه یک نماینده عراقی درباره 
سفر الکاظمی به تهران

نماینده فراکس��یون حزب دموکرات کردس��تان در 
پارلمان ع��راق با تاکید بر اهمی��ت روابط خارجی 
ب��دون دخالت های داخلی تاکید کرد که س��فر به 

ایران، عربستان و آمریکا ضروری و مثبت است.
دانه محمد، تاکید کرد: س��فرهای خارجی خصوصا 
به ایران،  عربستان و آمریکا ضروری و مثبت است 
زیرا این کش��ورها تاثیر مس��تقیم و غیرمستقیم بر 

سیاست های داخلی و خارجی عراق دارند.
وی خاطرنش��ان کرد: اگر این س��فرها در راستای 
حمای��ت سیاس��ی، امنیتی، نظام��ی و اقتصادی از 
عراق در این شرایط سخت باشد ، این مساله بسیار 
مثب��ت خواهد بود به خصوص اگر حمایت ها بدون 
عوض باشد و به دنبال آن دخالت های سیاسی در 
امور داخلی نباش��د. این نماین��ده عراقی همچنین 
گفت: امیدوارم که حمایت ها با حسن نیت و حسن 
همج��واری و به س��ود دو طرف در راس��تای ایجاد 

روابط بین المللی مشترک باشد. ایسنا  

حمایت غریب آبادی از تفاهم نامه 
ایران وچین 

نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل در وین ورود 
به همکاری درازمدت دوجانبه و راهبردی با چین را 
تصمیمی صحیح و خردمندانه خواند و گفت: یکی از 
نگرانی های عمده مخالفان خارجی از تحقق این سند، 
پیشرفت و توسعه ایران در حین تحریم هاست. کاظم 
غریب آبادی درباره سند راهبردی همکاری های ٢۵ 
ساله ایران و چین نوش��ت: جمهوری اسالمی ایران 
تحت ش��دیدترین تحریم های ظالمانه و غیرقانونی 
رژیم امریکا قرار دارد. ترامپ به اصطالح به سیاست 
فش��ار حداکث��ری علیه ای��ران عزی��ز روی آورده تا 
ب��ه زعم خود، ب��ه اهداف خود دس��ت یابد. با وجود 
زیرساخت های قوی کشور و حمایت بی شائبه ملت 
ش��ریف از نظام و مقاومت در برابر تحریم ها، باید از 
فرصت های مختلف موجود در عرصه بین المللی برای 
مقابله با تحریم ها نیز اس��تفاده حداکثری کرد. وی 
می افزاید: یکی از این اقدامات، اتحاد س��ازی و ورود 
به همکاری ه��ای راهبردی و طوالنی مدت، با حفظ 
منافع و امنیت ملی و رعایت قوانین کشور می باشد.

 باشگاه خبرنگاران

اخبار

تلویزی��ون مرکزی چی��ن در گزارش��ی تحلیل��ی برنامه جامع 
هم��کاری های ایران و چی��ن را محصول و معلول فش��ارهای 
حداکثری و تحریم های آمریکا علیه ایران دانست و تاکید کرد 
که همکاری تهران و پک��ن یکجانبه گرایی آمریکا را به چالش 

کشیده است.
"سی. سی. تی. وی" تلویزیون دولتی چین در این گزارش آورده 
اس��ت که فشارهای غرب بخصوص آمریکا پس از خروج دونالد 
ترام��پ رییس جمهوری آمریکا از توافقنامه بین المللی س��ال 
٢۰۱۵ میالدی باعث رویکرد تازه ای ش��ده اس��ت که از جمله 
آن موض��وع برنامه جامع همکاری ٢۵ س��اله بین ایران و چین 
اس��ت. تلویزیون چین نوشته اس��ت این برنامه نه تنها جنجال 
برانگیز نیس��ت بلکه یک طرح همکاری کامال عملگرایانه است 
که س��ابقه آن به س��ال ٢۰۱6 میالدی و زمان برقراری روابط 
مش��ارکتی راهبردی دو کش��ور باز می گردد تهران و پکن آن 
سال تصمیم گرفتند ارزش مبادالت تجاری را به 6۰۰  میلیارد 
دالر ارتق��ا دهند اکنون هم در حال هم��کاری و رایزنی درباره 

این برنامه هستند.
گ��زارش ب��ا ی��ادآوری اینکه پس از خ��روج آمری��کا از برجام، 
واش��نگتن تحت تحریم و فش��ار حداکثری، تالش کرده است 
ایران را در انزوای اقتصادی قرار دهد نوشت عالوه بر این آمریکا 
ضمن ترور سردار قاس��م سلیمانی فرمانده سپاه قدس، از هیچ 
فشاری تحت راهبرد یکجانبه علیه ایران در عرصه های مختلف 

دریغ نکرده است.
تلویزیون چین با اش��اره ب��ه اینکه امروز عمده بانک های غربی 
و در واقع نظام بانکی غرب تحت انحصار آمریکا اس��ت نوشت: 
به دلیل تحریم ها، اروپایی ها هم تحت فش��ار قرار گرفته اند و 
نتوانسته اند با ایران تجارت معمول داشته باشند تهدید آمریکا 
علیه آنها باعث فاصله گرفتن این کش��ورها از بازار ایران ش��ده 

است.
این رس��انه تصریح کرده اس��ت در چنین ش��رایطی طبیعی به 
نظ��ر می رس��د که ای��ران و چین روی برنامه جامع ٢۵ س��اله 
همکاری ها رایزنی  کنند و به دنبال پیش��برد برنامه ای باشند 

ک��ه یکجانبه گرایی، تحریم و فش��ارهای آمری��کا را به چالش 
بکش��د و دست دو کش��ور را برای تبادالت تجاری با یوان پول 

ملی چین باز بگذارد.
تلویزی��ون چین ب��ه روابط دو کش��ور چین و ای��ران به عنوان 
ش��رکای بزرگ تجاری پرداخته و نوشته است برخی تصورشان 
بر این اس��ت ک��ه برنامه به دلیل فش��ارهای آمریکا عملی نمی 
ش��ود اما موضوعات مختلفی وجود دارد که وضعیت را متفاوت 
نشان می دهد ایران یک منبع بزرگ انرژی و عرضه کننده این 
فراورده اس��ت و گذرگاه انرژی چین برای ورود به خلیج فارس 
و اروپا محس��وب می شود همزمان شاهد آن هستیم که فاصله 

بین چین و آمریکا روز به روز بیشتر می شود.
این گزارش تاکید می کن��د برخالف دیدگاه برخی که موانعی 
برای پیش��برد هم��کاری ها می بینند ای��ران و چین بخصوص 
در طول یک دهه گذش��ته دو ش��ریک قابل اعتماد سیاس��ی و 
اقتصادی بوده اند و تالش غرب برای انزوای ایران، این کشور را 

به شریک و بازار معتبرتری برای چین تبدیل کرده است.
تلویزی��ون چی��ن در بخش دیگ��ری از مطلب از ق��ول »وامیکا 
کاپور« محقق دانش��گاه یونس��ای کره جنوبی می نویسد: ایران 
در س��ال های اخیر تحت فشار ش��دید اقتصادی از سوی غرب 
بویژه آمریکا بوده اس��ت اما روابط نزدی��ک با چین جایگاه این 
کش��ور را در س��ازمان همکاری ش��انگهای و برنامه راه ابریشم 
مس��تحکم می کن��د و اعتبار و فرصت ه��ای اقتصادی ایران را 

افزایش می دهد.
این محقق براین باور اس��ت برنامه جام��ع همکاری های ایران 
و چین یک طرح همکاری کامال عملگرایانه برای دو کش��وری 
است که یکی عرضه کننده بزرگ انرژی دنیا است و دیگری نیز 
7۵ درص��د از نفت مورد نیازش را وارد می کند این طرح برای 
ایران امیدوار کننده و برای غرب ناامید کننده اس��ت و به چین 
این امکان را می دهد که در کنار پیش��برد برنامه راه ابریش��م 
جدید، نقشی سازنده در پیشبرد صلح و ثبات در منطقه خلیج 
فارس ایفا کند و س��دی در برابر ماجراجویی های نظامی ارتش 

آمریکا در منطقه باشد. ایرنا 

یککارشناسمسایلبینالملل:

 سند همکاری با چین باید خیلی زودتر
 اجرایی می شد

یک کارشناس مسایل بین الملل گفت: آمریکا نگران چرخش استراتژیک ایران به سمت چین است؛ چرا 
که می داند با توجه به نبود موانع تاریخی، هویتی و سیاسی اساسی در روابط میان ملت ها و دولت ها، این 

چرخش سریع تر از آنچه فکر می کند، اتفاق می افتد.
رحمان قهرمان پور با اشاره به واکنش ها به پیش نویس سند همکاری های ٢۵ ساله ایران و چین گفت: ما 
باید در نظر داشته باشیم که دولت فعلی از جمله دولت هایی است که با شرق گرایی میانه خوبی نداشته 
است. بیژن زنگنه یکی از مخالفان سرسخت قرارداد با چینی ها بوده است و دیگر وزیران و مسئوالن این 
دولت نیز به همین نس��بت تمایلی به نگاه به ش��رق نداشتند، حتی چینی ها بعد از برجام اعتراض کردند 
به ایران که ما را فراموش کردید. با این شرایط وقتی خود دولت چنین توافقی را در نظر می گیرد، نشان 
دهنده این اس��ت که این دولت هم متقاعد ش��ده است که معامالت جهانی و سیاست بین الملل در حال 
تغییر اس��ت البته آقای ظریف همواره بحث چند جانبه گرایی را داش��ته اند اما در واقعیت مس��اله اروپا و 

بحران رابطه با آمریکا همواره در تعامالت بین المللی ایران مطرح بوده است.
وی با اش��اره به اظهارات وزیر امور خارجه کش��ورمان مبنی بر این که این قرارداد هنوز جای کار دارد و 
قطعی نش��ده اس��ت و باید در دیدار روسای جمهور بحث ش��ود گفت که منتقدان این توافق باید به این 

مساله توجه کنند که هنوز این قرارداد جای کار دارد.
این کارش��ناس مس��ایل بین الملل تصریح کرد: واقعیت دنیا این اس��ت که چین در حال تبدیل شدن به 
قدرت برتر اقتصادی جهان است. آمریکا از ٢۰ سال پیش دنبال مهار کردن چین بوده است و امروز کمتر 
کتابی در آمریکا پیدا می کنید که بحث سیاست بین الملل در آن باشد و از مهار چین صحبت نشده باشد. 
در بحث کنترل تسلیحات نیز آمریکایی ها اعالم کرده اند در صورتی معاهدات را تمدید می کنیم که چین 
هم وارد این بحث شود و تسلیحات خود را کاهش دهد. چین در حال گسترش زرادخانه های تسلیحاتی 

و هسته ای اش است و در این زمینه افزایش بودجه دارد.
قهرمان پ��ور ادامه داد: اگر نگاهی به اکثر سیاس��ت های آمریکا در جه��ان بیندازیم می بینیم به نحوی به 
چین مرتبط اس��ت که حکایت از مهار چین دارد، از این رو واقعیت این اس��ت که سیاست بین الملل در 
حال انتقال به س��مت آسیاس��ت و طبیعی است که کش��ورهای مختلف از جمله ایران این واقعیت را در 

سیاست خارجی شان لحاظ کنند.
وی با اش��اره به موضع گیری آمریکا درباره این سند همکاری با بیان  این که واکنش آمریکا بسیار عجیب 
و به نوعی دخالت در امور داخلی کشورهاس��ت ، اظهار کرد: واکنش آمریکا نش��ان داد که آمریکا بس��یار 
نگران این همکاری اس��ت چرا که مردم ایران نس��بت به چین موضع منفی ندارند و س��ابقه اس��تعماری 
از این کش��ور در ذهن ندارند، به عالوه مس��اله غیرقابل حلی میان چین و ایران وجود ندارد. کارش��ناس 
مسایل بین الملل با انتقاد به وزات امور خارجه نسبت به اطالع رسانی و شفاف سازی به موقع درباره این 
سند همکاری تصریح کرد: متاسفانه وزارت خارجه و دولت در این موارد وارد جزییات نمی شوند و بحث 
نمی کنند و پاس��خ کلی و رس��می می دهند و البته وقتی هم وارد پاسخ گویی می شوند بسیار دیرهنگام و 

واکنشی است. ایسنا

گزارش

بعد از قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتم��ی علیه ایران، مجل��س یازدهم در بیانی��ه ای از دولت 
خواس��ت اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند؛ 
حاال جزئیات این طرح نیز مشخص شده تا هر چه سریعتر 
ش��رایط خروج جمهوری اس��المی ایران از پروتکل الحاقی 

هموار شود. 
در همی��ن رابطه، نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای 
اس��المی جزئیات��ی از طرح جدی��د پارلمان ب��رای خروج 

داوطلبانه ایران از پروتکل الحاقی را تشریح کرد.
س��یدمحمود نبوی��ان در گفت وگو با تس��نیم با اش��اره به 
جزئیاتی از طرح جدید مجلس برای خروج داوطلبانه ایران 
از پروت��کل الحاق��ی، گفت: این طرح در ی��ک ماده واحده 

تدوین و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
وی افزود: پس از اعالم وصول طرح خروج داوطلبانه ایران 
از پروت��کل الحاقی، این طرح در کمیس��یون امنیت ملی و 

دیگر کمیسیون های مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.
نماینده مردم ته��ران در مجلس ادامه داد: هدف ما از این 
طرح این اس��ت که جمهوری اس��المی ایران در راس��تای 
بازدیدهای آژانس از تأسیس��ات هس��ته ای، مراکز نظامی و 
بعضی بازدیدهایی که از برخی دانش��گاه ها، صورت گرفته، 
دس��ت برتر را داش��ته باش��د و بتوانیم حرب��ه ای در برابر 

تحریم های آمریکا داشته باشیم.
این روزها پس از تصویب پیش نویس قطعنامه س��ه کشور 
اروپایی در ش��ورای حکام که در واقع موضع اتحادیه اروپا 
محس��وب می ش��ود، خروج از پروتکل الحاقی مطرح شده 
اس��ت. پروتکل الحاقی برای نخس��تین بار از س��وی ایران، 
در دول��ت اصالحات و البته داوطلبانه امضاء و اجرا ش��د و 
همچنان الزام قانونی برای جمهوری اس��المی ایران ندارد، 
چرا که باید در مجلس شورای اسالمی تصویب، در شورای 

نگهبان تأیید و سپس برای اجرا به دولت ابالغ شود.
در مهرم��اه ۱۳۸٢ و در جریان حضور همزمان وزرای امور 
خارجه س��ه گش��ور بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران، تیم 
مذاکره کننده ایران به سرپرس��تی دکتر حسن روحانی که 
در آن زم��ان دبیر ش��ورای عالی امنیت مل��ی بود تصمیم 

گرفت داوطلبانه پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.
آنطور که محافل رس��انه ای و سیاسی عنوان می کنند؛ پس 
از آن در مذاکرات ایران و ۱+۵ در دولت کنونی نیز پروتکل 

الحاق��ی بار دیگ��ر داوطلبانه اجرا ش��د ک��ه منطق چنین 
تصمیمی هم اعتماد سازی برای طرف های غربی بود.

ام��ا همانگون��ه ک��ه هم��گان می دانن��د، اعتماد س��ازی و 
همکاری های ایران با آژانس بین المللی انژی اتمی، اروپا و 
آمریکا قابل قبول نبود و پس از اقدامات ایران چه در سال 
۸٢ و چه اکنون پرونده ایران در سال ۸٢ به شورای امنیت 
فرس��تاده ش��د و اکنون نیز پس از امضای توافق هسته ای 
پیش نویس قطعنامه س��ه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و 
آلمان در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه 
ایران تصویب می ش��ود و آمریکا نیز پیش نویس قطعنامه 
ای را آماده کرده که قرار اس��ت به ش��ورای امنیت سامان 
ملل بدهد تا از لغو تحریم های تسلیحاتی ایران جلوگیری 

کند.
اما موضوع پروتکل الحاقی چیس��ت که اکنون پس از اقدام 
شورای حکام علیه ایران قرار است جمهوری اسالمی از آن 
خارج ش��ود و با این اقدام مقابله به مثل کند. خوشبختانه 
ایران پروت��کل الحاقی را داوطلبانه اجرا کرده اس��ت و هر 
کش��وری که آن را می پذیرد بای��د در پارلمان خود آن را 
به تصویب رس��انده تا وجهه قانون��ی پیدا کند و از ضمانت 
اجرای��ی کافی نیز برخوردار باش��د. ایران هن��وز این راه را 
نرفته اس��ت و با توجه به اقدام ش��ورای حکام، بعید هم به 
نظر می رس��د که جمهوری اسالمی بخواهد قانونی سازی 
پروت��کل الحاقی را اج��را کند. یک��ی از مهمترین تعهدات 
پروتکل الحاقی این است که کشورهای عضو آژانس پس از 
پذیرش پروتکل الحاقی موظف هس��تند اطالعات بیشتری 
در باره فعالیتهای هس��تهای و هرگونه فعالیت مرتبط با آن 
از جمله اطالعات تحقیق و توس��عه برنامه هستهای، تولید 
اورانی��وم و توری��وم و هرگونه واردات و ص��ادرات مرتبط با 

برنامه هستهای خود را به آژانس ارائه دهند.
همچنی��ن پروتکل الحاقی به بازرس��ان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، دسترسی وسیعتری در بازرسی ها می دهد. بر 
اساس این بند از پروتکل الحاقی، بازرسان آژانس حق دارند 
در بازدیدهای س��رزده، ٢ س��اعت پیش از زمان بازدید، به 
کشور هدف اطالع داده و براساس مفاد پروتکل، آن کشور 
نیز متعهد است مقدمات اداری سفر بازرسان را فراهم کند. 
بازرس��ان آژانس میتوانند عالوه بر نمونه برداری از مناطق 
مورد بازرس��ی، تجهیزات مانیتورینگ )نظارت( برای کشف 

فعالیتهای احتمالی خارج از چارچوب را نصب کنند. بخش 
دیگر تعه��دات پروتکل الحاقی برای کش��ور امضاء کننده، 

نصب دوربین است.
براساس آن آژانس می تواند در هر مکانی که تشخیص دهد 
که فعالیت هایی مرتبط با برنامه هس��ته ای انجام می شود، 
ب��ا نصب دوربین، ای��ن فعالیتها را زیر نظ��ر بگیرد. تعریف 
ساده پروتکل الحاقی چنین است، آژانس بین المللی انرژی 
اتم��ی هر زم��ان و هر مکان که بخواهد میتواند سرکش��ی 
کند، بازرس��ی کند و نظارت داش��ته باش��د و هر جایی که 
احس��اس کرد یا راپورتی دریافت کرد دوربین کار بگذارد و 
آن منطقه یا مناطق را زیر نظر دوربین ها و بازرس��ان خود 
قرار دهد. در قابل این همه امتیازی که کشور هدف، واگذار 
میکن��د، هیچ امتیازی دریافت نمی کند، در حالی که رژیم 
ها و کش��ورهایی هستند که پروتکل الحاقی را امضا نکرده 
اند، عضو ان پی تی نش��ده اند، و هیچ تعهدی برای فعالیت 

ها و اقدامات اتمی خود نداده اند.
رژیم صهیونیستی از آن دست رژیم هایی است که با وجود 
نامشروع بودن حاکمیت یهودیان صهیونیست در سرزمین 
فلس��طین، تأسیسات هسته ای گس��ترده ای را در سرزمین 
های اش��غالی ایجاد کرده و دارای صدها کالهک هسته ای 
آماده برای اس��تفاده اس��ت، رژیم صهیونیستی حتی ایران 
را تهدی��د به حمله اتمی کرده اس��ت اما این رژیم با وجود 
خط��رات جدی که ب��رای صلح و امنی��ت منطقه و جهان 
دارد، هیچگاه از س��وی آژانس بین المللی انرژی هسته ای، 

ش��ورای حکام و دیگر نهادها و س��ازمان های نظارتی بین 
المللی بازخواست و بازرسی نشده است.

اجرا نک��ردن پروتکل الحاقی از این پس، همه آن بندهایی 
ک��ه برای محدود کردن و تحت فش��ار نظارت��ی قرار دادن 
ایران است باز می کند و این اجازه را از آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی م��ی گیرد که ه��ر زمان و ه��ر مکانی را که 
دوس��ت داشته باش��د، بازرس��ی کند و ایران نیز حق هیچ 
اعتراضی نداش��ته باش��د. اکنون که صدای آژانس در آمده 
و پیش نویس قطعنامه س��ه کش��ور اروپایی را در ش��ورای 
حکام تصویب کرده است، به خاطر اجازه ندادن به خواسته 
غیر قانونی آژانس برای بازرس��ی های نامتعارف و س��رزده 
بازرسان این س��ازمان از مراکز و مکان هایی است که آنها 

تشخیص داده اند باید بازرسی شود.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش��ی که درباره فعالیت های 
هس��ته ای ایران منتشر کرده، گفته ایران به دنبال ساخت 
سالح هسته ای نیست. این موضوع سال ها است که حتی 
در گ��زارش های آژانس نیز وجود دارد، اما با این حال می 
بینیم که همواره جمهوری اس��المی یک خطر هس��ته ای 
به دنیا معرفی می ش��ود! اتفاقاً اج��را نکردن مفاد پروتکل 
الحاق��ی که ایران آن را داوطلبان��ه اجرا می کند، می تواند 
ابزار فش��ار به آژانس، اروپا و آمریکا باشد، قرار نیست تنها 
آنها باش��ند که بیانیه و قطعنامه علیه ایران صادر میکنند و 
در ادامه واکنش های جمهوری اس��المی ایران، میتوان بر 

روی خروج از »ان پی تی« نیز فکر کرد.
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خیز مجلس برای خروج ایران از پروتکل الحاقی 

تصمیم  انقالبی

سیاست جدیدی در قبال ایران در پیش گرفتیم
وزیر خارجه آمریکا طی س��خنانی گفت دولت این کشور بعد از خروج از 

برجام سیاست جدیدی در قبال ایران در پیش گرفته است.
مای��ک پامپئ��و در ایالت آیوا گفت: م��ا نحوه رفتار آمری��کا با جمهوری 
اسالمی ایران را اساس��اً تغییر داده ایم. می دانیم که توافق هسته ای پول 

بیشتری برای انجام اقدامات تروریستی و ایجاد تهدید علیه ایاالت متحده 
و کشورهای خاورمیانه در اختیار رژیم قرار می داد.« وزیر خارجه آمریکا مدعی 

ش��د که در برابر کش��ورهایی مانند ایران فقط قدرت جواب می دهد نه مماشات.« 
پامپئو مدعی شد که دولت فعلی این کشور روند دولت سابق این کشور را معکوس 
کرده اس��ت. وی گفت: »ما توافق را رها کردیم و سیاس��ت جدیدی در قبال ایران 
اجرا کردیم. او گفت: این سیاس��ت، رژیم را از پول خون محروم می کند، پناهگاه 

دیپلماتیک را از رژیم می گیرد و جلوی ستیزه جویی رژیم را می گیرد. فارس 

تحریم علیه شرکت های اروپایی مرا نگران می کند
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای از آنچه به 
گفته او استفاده فزاینده ایاالت متحده آمریکا از تحریم علیه شرکت های 
اروپایی اس��ت ابزار نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است: من از استفاده 
روزافزون از تحریم یا تهدید به اس��تفاده از تحریم توسط ایاالت متحده 

علیه ش��رکت ها و منافع اروپایی عمیقاً نگران هس��تم. ما این روند رو به 
رش��د را در مورد ای��ران، کوبا، دیوان بین المللی کیف��ری و اخیراً پروژه های 

نورداس��تریم ٢ و ترک اس��تریم ش��اهد بوده ایم. در ادامه این بیانیه آمده اس��ت: 
اتحادیه اروپا اصوالً با توس��ل کش��ورهای ثالث به اعمال تحریم علیه شرکت های 
اروپایِی در حال تجارت قانونی مخالف اس��ت. ای��ن اتحادیه عالوه بر این، اِعمال 
فراسرزمینی تحریم ها را مغایر با قوانین بین المللی می داند. سیاست های اروپا باید 

اینجا در اروپا تعیین شوند نه توسط کشورهای ثالث. باشگاه خبرنگاران

بهانه جویی پمپئو برای اعمال فشار بر ایران
س��خنگوی وزارت امور خارجه چین در نشستی مطبوعاتی از رویکرد 
اخیر آمریکا برای اعمال فش��ار در راس��تای تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران انتقاد کرد. هوآ چونیینگ، در پاس��خ به این سوال که چه نظری 
درباره این دارد که اخیرا مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در یک 

کنفرانس خبری مدعی ش��ده اس��ت با اتمام مهلت تحریم تسلیحاتی 
ایران، چین خواهد توانست به ایران سالح بفروشد ، توضیح داد: ما گزارش 

ه��ای اخیر را مورد توجه قرار داده ایم. اظهارات پمپئو کامال غیرمنطقی و ظاهرا 
بهانه ای برای اعمال فش��ار بر شورای امنیت در راستای تمدید تحریم تسلیحاتی 
علیه ایران اس��ت.  وی مطرح کرد: ما امیدواری��م آمریکا به جای پیش رفتن در 
مسیر اشتباه، به مسیر درست حفظ حرمت شورای امنیت سازمان ملل بازگشته 

و بر توافق هسته ای ایران پایبند باشد. تسنیم 

تلویزیونچین:

 همکاری تهران-پکن، یکجانبه گرایی آمریکا را 
به چالش کشیده است


