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گروه سیاســی :وزیران امــور خارجه و
خزانــهداری ایاالت متحده در یک نشســت
خبری مشترک در باره تحریمهای جدید علیه
ایران ســخن گفتند .شش ماه پس از تصمیم
دونالد ترامپ برای خروج از توافق هســتهای
با ایران ،این دور دوم از تحریمهایی اســت که
به واســطه برجام رفع شده بود و حال آمریکا
آنها را بازگردانده است .در همین حال،جامعه
جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (ســوئیفت)
روز دوشــنبه اعالم کرد که دسترســی برخی
بانکهای نامشــخص به این شبکه مالی را به
علت آنچه که «ثبات و تمامیت سیستم مالی
جهانی» عنوان کرد ،قطع کرده است.
ســوئیفت در بیانیهای مختصر با اشاره به
اینکه تعلیق بانکهای ایرانی از دسترســی به
این سیســتم مالی «قابل تاسف» است ،اعالم
کــرد که این اقدام را جهــت ثبات و تمامیت
سیستم مالی جهانی انجام داده است.
دور اول تحریمهایی بود معامله دالر ،ریال،
طال و فلزات گرانبها و همچنین صنعت خودرو
و فروش هواپیما بــه ایران را هدف میگرفت.
دور دوم تحریمها ،که از نیمه شــب یکشنبه
 ١٣آبان (به وقت واشــنگتن) اجرایی شدهاند،
شامل صنعت نفت ،مبادالت بانکی ،کشتیرانی،
خدمات بیمهای و بخش انرژی ایران میشود.
این تحریمها با عنوان«تحریمهای ثانویه»
اشخاص و شــرکتهای طرف معامله ایران را
در کشورهای دیگر نیز هدف میگیرد ،هرچند
آمریکا برای کشــور معافیتهایی قائل شــده
است.در همین حال،سخنگوی کمیسیون اروپا
بدون هیچگونه اظهارنظری در قبال تحریمهای
اعمالــی آمریکا علیه ایران ،اعالم کرد که همه
منتظر واکنــش اتحادیه اروپا به این تحریمها
بمانند .براساس گزارشهای منتشر شده ،اروپا
از طریق سازوکار ویژه خود تالش دارد منافع
اقتصادی برجام را برای ایران حفظ نماید.
لیست بلند تحریمها

«اســتیون منوچیــن» همراه بــا «مایک
پمپئو» وزیر خارجه آمریکا تالش کرد تا جنگ
روانی علیه ایــران را دنبال کند این در حالی
است که بخش عظیم جامعه جهانی ،مخالفت
خود را با این تصمیم کاخ ســفید به صراحت
اعالم کردهاند.
وی در حالی کــه جامعه جهانی بر اجرای
توافق هســتهای اصرار دارنــد و آن را بهترین
توافــق ممکن میدانند که قطعنامه شــورای
امنیت را هــم به عنوان پشــتوانه خود دارد،
برجام را برنامه پــر از ایراد باراک اوباما رئیس

وزرای خارجه و خزانهداری آمریکا به تهران حمله کردند

اعالمهالیوودی تحریمها علیه ایران

جمهوری سابق آمریکا دانست.
وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شــد« :این
اقــدام ،جزئــی از کمپین فشــار حداکثری
اقتصادی اســت که آمریکا علیــه ایران به راه
انداخته اســت و بیش از  700نفــر ،نهادها،
هواپیمــا و کشــتیرانی تحــت تحریــم قرار
میگیرند».
از ســوی دیگر ،بنا به گفته مایک پومپئو،
دور جدید تحریمها شــامل  ۵۰بانک ایرانی و
زیرمجموعههای آن ،و در بخش کشــتیرانی و
انرژی شــامل بیش از  ۲۰۰شخصیت حقیقی
و کشتی میشــود .شــرکت هواپیمایی ملی
ایــران (ایرانایر) و  ۶۷فرونــد از هواپیماهای
آن نیز هــدف تحریم قرار میگیرند .مقامهای
آمریکایی اعالم کردهاند که آژانس انرژی اتمی
ایــران و  ۲۳نهاد و فرد تابع آن در فهرســت
تحریمی جدید قرار گرفتهاند.
در فهرســت وزارت خزانــهداری آمریــکا
بانکهای ملی ،آرین ،آینده ،توســعه صادرات
ایران ،قوامین ،ســپه ،صنعتومعــدن ،بانک
ایرانی-اروپاییهاندلــز بانک وابســته به بانک
صنعتومعدن ،پســت بانک ،تجــارت و بانک
دی ،از جملــه بانکهای تحریمی هســتند.

شــاخههای خارجی و داخلی این بانکها نیز
تحری م شدهاند.
شماری از موسسات مالی و سرمایهگذاری
نیز در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند:
موسسه آتیهسازان دی ،شرکت سرمایهگذاری
بوعلی ،شرکت هلندینگ توسعه دیدار ایرانیان،
شــرکت تجارتگســتر فــرداد ،صرافی دی،
شــرکت لیزینگ دی ،شرکت کارگزاری بانک
دی ،شــرکت سرمایهگذاری رویای روز کیش،
شــرکت بازرگانی الکترونیکی دی ،شــرکت
توسعه دنیا شــهر کهن ،شرکت تولید نیروی
برق دماوند ،شــرکت خدمات بیمه امید بنیان
دی ،شرکت عمران و مسکن آباد دی و شرکت
خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان.
بانک بینالمللی پرشیا ،بانک فرست ایست
اکسپورت ،شرکت ســهامی خاص بانک ملت
از دیگر موسســههای مالی و بانکهای ایرانی
هستند که تحریم شدهاند.به گفته وزیر خارجه
آمریکا ،ایــاالت متحده جمعــاً بیش از ۷۰۰
شــخصیت حقیقی ،نهاد ،هواپیما و کشــتی
ایرانی را در فهرســت تحریمی خود قرار داده
است.
قــرار گرفتن نزدیک به  ۲۵۰تبعه ایرانی یا

مرتبط با ایران در «فهرســت ویژه شهروندان
شناســایی و بلوکهشــده» از دیگر اقدامهایی
اســت که در بیانیه مطبوعاتی نشست امروز
پومپئو و منوچین به آن اشاره شده است.
خبرنگاری پرسید :به کشورهای اروپایی چه
خواهید گفت که انتظار داشتند در این لیست
اســتثنا از پیامدهای تحریمها باشند ،در حال
حاضر چه رابطهای با آنها داشــته اید؟ آیا آنها
متقاعد شدهاند؟
منوچین ،متحدان ســنتی اروپایی خود را
تهدید کرد و گفت :فکر نمیکنم هرگز به آنها
گفته باشیم که از تحریمها مستثنی خواهند
شــد .ما گفتیم که امیدواریم آنها تحریمها را
رعایــت کنند .البته آنهــا میتوانند در زمینه
نیازهــای اولیه زندگی بــه فعالیت خود ادامه
دهند.
وی با تکرار ادعای واهی از اینکه تحریمها
متوجه مردم ایران نیست ،افزود ما میخواهیم
اطمینان یابیم که این پولها به سوی اهدافی
کــه او غیرانســان دوســتانه و فعالیتهــای
تروریستی نامید نرود.
واکنشها به تحریمهای آمریکا

بازار نفت در اولین روز تحریمها ،در واکنش

به ایــن موضوع کــه خریــداران عمده نفت
ایران از تحریمها معاف خواهند شــد ،نه تنها
افزایش قیمتــی را تجربه نکرد بلکه با کاهش
جزئی قیمتها نیز روبرو شــد .نفت خام برنت
هماکنون در کانال  ۷۲دالر به ازای هر بشــکه
مبادله میشود.
آرگوس مدیا گــزارش داده که بزرگترین
پاالیشــگاه نفت هند همچنان به خرید نفت
از ایــران در ماههای آتی ادامــه خواهد داد و
بــه میزان  ۳۰۰هزار بشــکه در روز نفت خام
از ایران وارد خواهد کرد .این پاالیشــگاه پول
نفت خریداریشده از ایران را به روپیه پرداخت
خواهد کرد.
در اولین روز بازگشــت تحریمها ،مسئول
امــور اقتصــادی اتحادیه اروپا ،بــر مخالفت
ایــن اتحادیــه با موضــع «دونالــد ترامپ»
رئیسجمهــوری آمریــکا در قبــال توافــق
هستهای تاکید کرد .این مقام اروپایی با اشاره
به تصمیم ترامپ برای بازگرداندن تحریمهای
مالی و بانکی ایران گفت اتحادیه اروپا موافق
این تصمیم نیست .بنا است که اتحادیه اروپا
سازوکار مالی جدیدی برای تبادالت بانکی با
ایران به راه بیندازد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه چین
نیــز از اعمــال مجــدد تحریمهــای آمریکا
علیــه ایران ابراز تاســف کــرد و اعالم کرد
که چیــن بــا تحریمهای یکجانبــه مخالف
اســت .ســخنگوی وزارت امور خارجه چین
توضیحــی در این باره نداد کــه آیا چین از
تحریمهای آمریکا معاف شــده است یا خیر.
وی تأکید کرد که ایران و چین در چهارچوب
قوانین بینالملل به همکاریهایشــان ادامه
میدهند.
خبرگزاری رویترز گــزارش داد که دولت
سوئیس در تالش است تا با مذاکره با آمریکا
و ایــران ،به برقــراری مجاری مالــی برای
مبادالت با مقاصد انساندوستانه کمک کند.
هدف دولت سوئیس این است که ورود غذا و
دارو به ایــران ،تحت تأثیر تحریمهای آمریکا
قرار نگیرد .سوئیس با اتحادیه اروپا نیز در این
مورد مذاکراتی خواهد داشت.
انتظــار مــیرود بــا برگــزاری کنفرانس
مطبوعاتی وزرای امور خارجــه و خزانهداری
آمریکا ،جزئیات کامل تحریمهای آمریکا علیه
ایران مشخص شود .تاکنون این نکته مشخص
شده که سیاست به صفر رساندن صادرات نفت
ایران که پیش از این توســط واشنگتن دنبال
میشد ،شکست خورده است.

شمخانی در دیدار با نماینده ویژه رییس جمهوری روسیه:

بازیگری صهیونیستها تاثیری بر همکاری ایران و روسیه ندارد

دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت :سطح همکاری و
مواضع مشترک ایران و روســیه نشان میدهد ،بازیگری
منفی رژیم صهیونیستی و اقدامات ایذایی و مذبوحانه آنان
تاثیری بر همکاری دو کشور ندارد.
به گزارش ایرنا ابه نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت
ملی« ،علی شــمخانی» در دیدار «الکســاندر الورنتیف»
نماینده ویژه رییس جمهوری روســیه در امور سوریه ،با
اشاره به ســه اصل راهبردی و غیر قابل تغییر که مبنای
همکاریهای دفاعی ،امنیتی و سیاسی ایران و روسیه در
بحران سوریه است ،اظهار داشت :حمایت از دولت قانونی
سوریه و همکاری با این کشــور برای مبارزه با تروریسم،
حفظ تمامیت ارضی ســوریه و فراهم شدن سازوکارهای
سیاسی برای تعیین آینده این کشور توسط مردم سوریه،
اهدافی است که مجموعه موفقیتهای سیاسی و میدانی
حاصل شده ،برمبنای آن شکل گرفته است.
وی تعامــل و هماهنگی بســیار مناســب میان ایران،

روسیه و سوریه را عامل اصلی ایجاد برتری میدانی ارتش
سوریه و اضمحالل طیف دشمنان و مخالفان این کشور و
ایجاد شــکاف میان آنها عنوان کرد و خاطر نشان ساخت:
ایران و روســیه در چارچــوب ائتالف موجــود عالوه بر
پیگیری فعال روندهای سیاسی به تقویت نیروهای مسلح
سوریه در مبارزه با تروریسم ادامه خواهند داد.
دبیر شــورای عالــی امنیت ملی با اشــاره بــه اقدام
شایســته روسیه در استقرار ســامانه دفاعی اس  300در
سوریه ،افزود :ســطح همکاری و مواضع مشترک ایران و
روسیه نشــان میدهد ،بازیگری منفی رژیم صهیونیستی
و اقدامــات ایذایی و مذبوحانه آنان تاثیری بر همکاری دو
کشور ندارد.
شمخانی افزود :مواضع اصولی و قاطع رییس جمهوری
روســیه در قبال یکجانبه گرایی و بدعهدی آمریکا نشان
دهنده تعهد روســیه به موازین بیــن المللی و پیروی از
منطــق گفتوگو و مفاهمه برای حــل و رفع چالشهای
سیاسی و امنیتی است.
وی با اشاره به تالش کشورهای غربی و منطقهای برای
جبران شکســتهای میدانی و نظامی خود در ســوریه با
اســتفاده از ابزارهای سیاســی تاکید کرد :کشورهایی که

خــود قانون اساســی ندارند و با انتخابــات بیگانهاند و یا
تمامــی تعهــدات و قوانین بینالمللــی را یکجانبه زیر پا
میگذارند قطعا نمیتوانند خیرخواه مردم سوریه و کمک
کننده به امنیت منطقه باشند.
شمخانی با اشاره به فرصتهای متعددی که تحریمهای
یــک جانبه آمریکا پیش روی جامعــه جهانی برای پایان
دادن به رفتارهای زور گویانه آمریکا قرار داده است؛ اظهار
داشت :در اجالس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد
به غیر از آمریکا و رژیم صهیونیســتی همه کشــورهای
حاضــر در اجالس به قطعنامه پایان تحریم اقتصادی کوبا
از ســوی آمریکا رای مثبت دادند که این رخداد بیسابقه
نشان دهنده انزوای مطلق آمریکا در جامعه جهانی است.
وی درپایــان افــزود :مجموعه کشــورها و گروههای
مردمی که مورد تحریم ظالمانــه آمریکا قرار گرفتهاند و
یا با آن مخالف هســتند ،باید با بهرهگیری از اجماع ایجاد
شده در جامعه جهانی فرآیندهای مبتنی بر پایان دادن به
استفاده ابزاری آمریکا از سالح مخرب دالر علیه استقالل
کشورها را طراحی و به سرعت اجرا کنند.
«الکســاندرالورنتیف» نماینده ویــژه رییس جمهوری
روســیه در امور سوریه نیز در این مالقات اظهار داشت :با

مخالفت ترکیه برای همراهی تحریمهای ضد ایرانی آمریکا
معاون اردوغان نسبت به بازگرداندن تحریمهای آمریکا
علیه جمهوری اسالمی ایران واکنش نشان داد .به گزارش
ایســنا« ،فواد اوکتای» ،معاون رئیس جمهوری ترکیه با
حضــور در خبرگزاری آناتولی در آنکارا درباره بازگشــت
دور دوم تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت :نباید انتظار
داشت که تمامی کشورها از تحریمهای آمریکا علیه ایران
تبعیت کنند .ترکیه در این خصوص موضع خود را پیشتر
اعالم کرده اســت .ترکیه برای تامین نیازهای انرژی خود
به واردات نفت ایران به شدت متکی است و ایران به دلیل
همجواری ،کیفیت نفت و قیمت مناسب آن ،یکی از منابع
اصلی نفت ترکیه است« .روحسار پکجان» ،وزیر بازرگانی
ترکیه به خبرنگاران در این کشــور گفت :اطالعات اولیه

حاکی از آن است که ترکیه جزء یکی از  ۸کشوری خواهد
بود کــه معافیت دریافت میکنند ،امــا ما هنوز مطمئن
نیستیم .بر اساس گزارش رویترز ،یک منبع صنعتی آگاه
ماه گذشته گفته بود ترکیه تالشهایی برای کاهش خرید
نفت ایران در آســتانه تحریمهای آمریــکا انجام داده اما
ترجیح میدهد واردات نفت ایران را حفظ کند .طبق آمار
کشــتیرانی و رهگیری نفتکشها ،ترکیه حدود  ۹۷هزار
بشــکه در روز نفت ایران را در اوت و  ۱۳۳هزار بشکه در
روز در سپتامبر در مقایسه با بیش از  ۲۴۰هزار بشکه در
روز در آوریل وارد کرد و در دو هفته نخست اکتبر ترکیه
سه محموله یک میلیون بشکهای نفت ایران را خریداری
کرده که معادل حدود  ۹۷هزار بشکه در روز است.

دســتور رییس جمهوری روسیه برای اجرای دو ماموریت
شامل ارایه گزارش از اجالس چهار جانبه روسیه ،ترکیه،
آلمان و فرانســه در مورد ســوریه که در شــهر استانبول
برگزار شــد و همچنین اعــام حمایت قاطع از جمهوری
اســامی ایران در برابر تحریمهای غیر قانونی آمریکا که
دور دوم آن آغاز شده است ،به تهران سفر کردهام.
وی با حمایت از نقش سازنده جمهوری اسالمی ایران
در روند سیاســی ایجاد صلح در سوریه ،خاطر نشان کرد:
تقویت و استمرار همکاری سیاسی و امنیتی دو کشور در
ســوریه تا اســتقرار کامل ثبات و امنیت ،خواست و اراده
فدراسیون روســیه بوده و در این مسیر برنامهریزی برای
پاکسازی سایر مناطق آلوده به تروریسم به ویژه ادلب در
دستور کار مشترک خواهد بود.
نماینده ویژه رییس جمهوری روســیه با اســتقبال از
پیشنهاد دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی
ایران درباره ضرورت برنامهریزی برای بهره گیری از اجماع
جهانی ایجاد شــده علیه یکجانبه گرایــی آمریکا ،افزود:
مســکو خود را متعهد به پشتیبانی از توافقات بینالمللی
دانسته و بر اجتناب کشورها از ابزارهای اقتصادی و تجاری
برای تحمیل اراده سیاسی به کشورهای دیگر تاکید دارد.

معافیت کرهجنوبی از تحریمهای نفتی آمریکا علیه ایران
یک مقام دولت کره جنوبی گزارش داد که این کشور
از تحریمهای آمریکا علیه صادرات نفت ایران معاف شده
است .به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز یک
مقام دولت کره جنوبی روز گذشــته (دوشنبه) گفت که
سئول توانسته است از معافیت از تحریمهای آمریکا علیه
صادرات نفت ایران برخوردار شــود این در حالی اســت
کــه این تحریمها از امروز آغاز میشــود .کره جنوبی که
از متحــدان آمریکا و از بزرگترین خریــداران نفت ایران
بهشــمار میآید هفته گذشــته از واشــنگتن خواست تا
بیشترین انعطاف را در خصوص واردات نفت از ایران نشان
دهد .این موضوع ،پس از آن اتفاق افتاد که شــرکتهای
کرهای به دلیل وجود مشــکالتی در پرداخت قراردادهای

حــوزه انرژی با ایران را لغو کردنــد .این مقام دولت کره
جنوبی که خواســت نامش فاش نشــود ،در ادامه تصریح
کرد :محصوالت نفتی برای اقتصاد ما کلیدی هســتند و
ما تاکیــد کردیم اگر تحت تاثیر تحریمها علیه ایران قرار
گیریم چالشی بزرگ برای کل اقتصاد ما به وجود خواهد
آمــد .به گفته ایــن مقام کرهای ،کــره جنوبی همچنین
توانســته اســت با این معافیت به تراکنشهــای مالی با
بانک مرکزی ایران که شامل این تحریمها میشود ادامه
دهد .ســئول پیش از این نیز در ســال  ۲۰۱۲توانست از
تحریمهای آمریکا علیه ایران معاف شود و به واردات نفت
ایــران به طور محدود ادامه دهــد .دور قبلی تحریمهای
ایران اوایل سال  ۲۰۱۶با حصول توافق هستهای لغو شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در جمع خبرنگاران:

سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته
(دوشــنبه) در نشســت خبری هفتگی خود
با خبرنگاران در پاســخ به این ســوال که آیا
ســازوکار مالی اروپا ( )SPVمشمول مرور
زمان شــده و در حال حاضــر این فرآیند در
چه مرحلهای است ،اظهار داشت :این فرایند
مشمول مرور زمان نشــده و به خوبی پیش
میرود.
به گزارش ایرنا «بهرام قاسمی» با بیان این
که ما بــا اتحادیه اروپا و  4+1در تماس دائم
هســتیم ،افزود :این نوع مکانیسمهای جدید
بــه ویژه در حــوزه پولی و مالی ،مکانیســم
پیچیــدهای بوده و تا حدی زمانبر هســتند
و وقتی قرار اســت ســازوکار جدیدی به کار
گرفته شود ،باید با دقت الزم کار شود.
وی در پاســخ به ســوال دیگــری درباره
ســازوکار اتحادیــه اروپا اظهار داشــت :این
سازوکار به نقاط خوبی هم رسیده و به زودی
اعالم خواهد شد ،چنین مکانیزمی بخصوص
وقتی قرار است تعداد زیادی از کشورها مانند
اعضای اتحادیــه اروپا روی آن تفاهم کنند و
تضمینهای مورد نیاز ایران را هم مدنظر قرار
دهند پیچیدگیهایی دارد.
وی در پاســخ به این ســوال که انتخابات
میان دورهای کنگره آمریکا چقدر برای ایران

اهمیت دارد ،اظهار داشت :ما با ایران ستیزی
و ایران هراسی که توســط آمریکا دامن زده
میشود ،روبرو هســتیم و امیدواریم تجارب
گذشته موجب شــود در آینده خردورزی به
حاکمیت آمریکا بازگردد.
قاسمی درباره ماجرای قتل خاشقچی نیز
اظهار داشــت :صبر میکنیم تا پرونده کامل
شــود و ســپس در این خصوص اظهار نظر
میکنیم و فکر میکنم هنوز پرونده از سوی
ترکیه در دست پیگیری است.
وی دربــاره اظهار نظر اخیــر بعیدی نژاد
ســفیر ایران در لندن مبنی بر ارائه مشــاوره
حقوقی این سفارتخانه به کسانی که از شبکه
ایران اینترنشــنال خارج می شــوند ،اظهار
داشــت :سیاســت کلی ایران و وزارت امور
خارجــه این بوده که با تمــام توان از تمامی
اتباع ایرانی که خارج از کشــور هســتند ،در
صورت لزوم حمایت کند.
قاسمی در پاســخ به سوال دیگری درباره
تحریمهای جدید آمریکا ،آن را نشــانهای از
تنهایی این کشــور عنوان کــرد و گفت :این
تحریمها ســرآغازی بــرای انزوای بیشــتر
آمریکاست به خصوص این که تحریمها فقط
از ســوی آمریکا اعمال میشود و نه شورای
امنیت و همه جهان.

ظریف:

آمریکا مذاکره کننده قابل اعتمادی نیست
وزیر امورخارجه کشــورمان با تاکید بر اینکه احترام متقابل برای مذاکره یک
امر ضروری است ،گفت :اینکه آمریکا مذاکره کنندهای قابل اعتماد نیست ،چالش
پیش روی جامعه بینالملل اســت .به گزارش ایسنا« ،محمد جواد ظریف» وزیر
امورخارجه ایران در گفتوگو با یواسای تودی درباره توافق هســتهای و تصمیم
واشــنگتن برای خروج از آن و بازگرداندن تحریمهــا علیه تهران تاکید کرد که
اگرچه اعتماد متقابل برای مذاکره یک ضرورت به شمار نمیآید ،احترام متقابل
کامال ضروری اســت .ظریف با اشــاره به توافق هستهای ایران و گروه  5+1اظهار
داشــت :ما به یک توافق دست یافتیم که توافقی دو صفحهای نبود ،بلکه سندی
 150صفحهای است اما آمریکا تصمیم گرفت از آن خارج شود .وی ادامه داد :این
تقصیر ما نیست که آمریکا یک مذاکره کننده قابل اعتماد نیست .این مشکلی است
که جامعه بینالملل با آن روبرو شــده است .رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان
در بخــش دیگری از این گفتوگو برای تعامل مجــدد با آمریکا برای یک توافق
تســلیحاتی جدید ابراز تمایل و تاکید کرد ،به شرط آنکه زیربناهای کافی برای
یک مذاکره ثمربخش وجود داشــته باشد .ظریف تصریح کرد :من بر این باورم و
فکر میکردم که میتوانیم یک الگوی جدید بسازیم و گذشته را کنار بگذاریم اما
متاسفانه این دولت (آمریکا) ثابت کرد که این غیرممکن است .وی در پاسخ به این
سوال که آیا چنین اتفاقی را حتی با دولتی با رویکردی دیگر غیرممکن میدانید،
تصریح کرد :ما به یک رویکرد جدید (از سوی آمریکا) نیاز داریم .ما نیازمند یک
دولت که رویکردی متفاوت دارد ،نیســتیم .من معتقدم که بشر میتواند تغییر
کند .این دولت نیز میتواند رویکردی متفاوت اتخاذ کند .وزیر امورخارجه ایران در
پاسخ به این سوال که آیا منتظر پایان فعالیت این دولت میمانید ،گفت :ما منتظر
این رویکرد (جدید) هستیم .دولت ترامپ میتواند رویکرد خود را تغییر دهد .ما
در سیاست داخلی آمریکا دخالتی نمیکنیم .این آمریکاییها هستند که تصمیم
میگیرند چه کســی را به عنوان رهبرشــان انتخاب کنند .ما میخواهیم شاهد
رویکردی متفاوت باشــیم و اهمیتی نمیدهیم چه کسی پشت این رویکرد قرار
دارد .وی در پاسخ به این سوال که اگر رئیس جمهور دیگری در آمریکا روی کار
بیاید آیا ایران مایل به مذاکره است ،تاکید کرد :در صورت وجود رویکردی جدید.
پولیتیک

ادامه همکاری تجاری آلمان با ایران

ســخنگوی دولت آلمان اعالم کرد که این کشور برای ادامه همکاریهای
تجاری با ایران تالش میکند .دولت ســوئیس نیز بــه قصد ایجاد یک کانال
ارتباطی مالی برای خرید مواد داروئی و خوراکی توسط ایران با ایاالت متحده
وارد مذاکره شده اســت .به گزارش دویچهوله روز دوشنبه ۵ ،نوامبر ساعاتی
پس از اجراییشــدن دور دوم تحریمهای االیات متحده علیه ایران سخنگوی
دولت آلمان اطمینان داد که کشــورهای اروپایی میتوانند امکانات الزم برای
ادامه همکاریهای تجاری با ایران را فراهم کنند« .اشفتان زایبرت» در جمع
خبرنگاران تاکید کــرد که همکاری با ایران بر مبنــای قوانین اروپایی هنوز
امکانپذیر اســت .او گفت ،در این زمینه دولت آلمان با شرکای اروپایی خود
وارد گفتوگو شده اســت .آلمان همواره از برجام حمایت و با تحریمایران به
دلیل برنامه هستهای این کشور مخالفت کرده است.
کانال مالی سوئیس

روز دوشــنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد کــه دبیرخانه امور اقتصادی
دولت سوئیس مصمم است ،برای تامین مواد دارویی و خوراکی در ایران ،یک
کانال ارتباطی مالی ایجاد کند.
در بیانیه این نهاد دولتی ضمن تاکید بر اینکه دولت سوئیس خود را موظف
به حفاظت از منافع اقتصادی ســوئیس میداند آمده است که دبیرخانه امور
اقتصادی در این راســتا و برای ایجاد یک کانال ارتباطی مالی با مقامات صالح
ایاالت متحده وارد مذاکره شده است.
در این بیانیهتاکید شده است که هدف ایجاد چنین کانالی تامین بخشی از
مواد داروئی و خوراکی ایران از جانب سوئیس است.
دور دوم تحریمهــای ایاالت متحده علیه ایران از روز دوشــنبه ۱۴ ،آبان
اجرایی شدهاســت .البته دارو و مواد غذایی مشمول تحریمها نشدهاند ،اما به
گفته «حسن هاشمی» ،وزیر بهداشت جمهوری اسالمی ،تجربه گذشته ثابت
میکند که محدودیتهای مالی ناشــی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی بر
این بخشها نیز تاثیرگذار است.
رویداد

ادعای کاهش صادرات نفت ایران

وزیــر امورخارجــه آمریکا بــا تاکید بر اینکه بــا اجــرای تحریمها علیه
تهــران اروپاییهــا نمیتوانند هــم با ایران و هــم با آمریکا تجــارت کنند،
گفــت که فکر نمیکند جمهوری اســامی برنامه هســتهای خود را از ســر
بگیرد.
به گزارش ایســنا« ،مایــک پمپئو» وزیر امورخارجــه آمریکا در گفتوگو
با شــبکه سیبیاس ،در پاسخ به ســوالی درباره موضع اروپاییها برای ادامه
تجــارت با ایران پس از اجرای تحریمها علیه این کشــور گفت :همانطور که
رئیس جمهور ترامپ در ماه مه هنگام خروج خود را از توافق هســتهای اعالم
کرد ،شــرکتهای اروپایی اجازه نخواهند داشــت هم با آمریکا و هم با ایران
تجارت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که این تحریمها شرکتها را هدف قرار میدهد و
دولتها مجازات نخواهند شد ،بیان کرد :بله ،این تحریمها علیه کسانی خواهد
بود که تراکنشهای قابل تحریم انجام میدهند .وزارت خزانهداری تحریمهای
خودش را دارد و وزارت امورخارجه نیز تحریمهای خود را که تمامیشان روز
دوشــنبه بازخواهند گشت .آنها ســختترین تحریمهایی هستند که تاکنون
جمهوری اسالمی با آن مواجه بوده است.
وی در پاســخ بــه این ســوال که آیا با بازگشــت تحریمها ایــران برنامه
هســتهایاش را از ســر خواهد گرفت ،گفت :ما اطمینــان داریم که ایرانیها
چنین تصمیمی نخواهند گرفت.
وی ادعا کرد :هدف از این تحریمها کوتاه کردن دســت بزرگترین حامی
تروریسم در جهان اســت؛ رژیمی که در یکی دو هفته اخیر عملیات ترور در
قلب اروپا را رهبری کرده است .پیش از آغاز این تحریمها توانستهایم صادرات
نفت ایران را تا یک میلیون بشکه در روز کاهش دهیم که اطمینان داریم بیش
از این نیز پایین خواهد آمد.
کوتاه از جهان

سازوکار مالی اروپا به خوبی پیش میرود
وی در پاســخ به این سوال که آیا «عادل
الجبیــر» وزیــر خارجه عربســتان پیامی به
جمهوری اسالمی ایران فرستاده است ،اظهار
داشــت :اطالعات من چنین تماسی را تایید
نمیکنــد و من از منابــع الزم چنین خبری
دریافت نکردهام.
قاسمی در پاســخ به سوال دیگری درباره
اعطای معافیت به هشــت خریدار نفت ایران
هم گفت :برغــم همه ســخن پراکنیها در
نهایت آمریکاییها به این نتیجه رسیدند که
تحریمها را نمیتوان نسبت به همه کشورها
اجرا کرد و در نهایت نســبت به خواستهای
خود تحدیدهایی را اعمال کردند.
قاسمی در پاســخ به سوال دیگری درباره
میانجیگــری «عمران خان» نخســت وزیر
پاکســتان میان ایــران و عربســتان ،اظهار
داشت :ســفر وزیر امور خارجه کشورمان به
پاکســتان که در رأس یک هیات سیاسی و
نظامی صــورت گرفت در ادامــه تالشهای
مستمر و بسیار جدی جمهوری اسالمی برای
پیگیری سرنوشــت مرزبانان ایرانی انجام شد
و محــور اصلی مذاکرات هم سرنوشــت این
مرزبانان بود.
قاســمی در پاســخ بــه ســوال دیگری
درباره تالشها برای تخریــب روابط ایران و

ویژه

11

واکنش ظریف به تحریمهای ضد ایرانی

گروه سیاسی :وزیر امور خارجه کشــورمان در توییتی ،به اعمال مجدد
تحریمهــای ضدایرانــی «دونالد ترامــپ» واکنش نشــان داد« .محمدجواد
ظریف» ،وزیر امور خارجه کشورمان در توییتی نوشت« :امروز آمریکا با اعمال
مجــدد تحریمهایی علیه ایران که مردم عادی را هدف قرار میدهد ،از دادگاه
عالی و شــورای امنیت سازمان ملل سرپیچی کرد .اما زورگویی آمریکا نتیجه
معکوس داشته است ،آن هم نه تنها به این علت که برجام اهمیت دارد ،بلکه
بــه این خاطر که جهان نمیتواند به ترامپ و شــرکایش اجازه دهد که نظم
جهانی را برهم بزنند .آمریکا و نه ایران منزوی شده است».
اروپا ،اظهار داشــت :بعد از حوادثی که علیه
جمهوری اســامی ایران در یکی دو کشــور
اروپایی رقم زده شــد ،موضــوع را پیگیری و
با تمام توان اقدامات خــود را برای مقابله با
این موضوع که از کانونهای مشخصی نشأت
میگرفت ،آغاز کردیم.
قاسمی یادآورشد :با توجه به این رفتارها و
تالش کانونهای مشخص برای تخریب روابط
خارجی ایران به تمامی ایرانیانی که در خارج
از کشــور زندگی میکنند توصیه میکنیم با
دقت و توجه ویژه از هرگونه تماس با افرادی
که به عنوان نیروی امنیتی و دولتی ایران به
آنها مراجعه می کنند ،خودداری کنند و اگر
هم به آنها مراجعه شــد موضوع را ســریعا با
ســفارتخانههای ایران و یا در صورت لزوم به
مقامات کشــوری که در آنجا هستند ،اطالع
دهند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به
ســوال دیگری درباره عدم تایید الیحه الحاق
دولــت ایران به کنوانســیون مقابله با تامین
مالی تروریســم ( )CFTدر شورای نگهبان،
اظهار داشــت :موضع ما به عنوان وزارت امور
خارجه مواضع ثابت و اصولی قبلی اســت و
اعتقاد داریم تصویب این الیحه برای کشــور
و مردم سودمند است و بدون پیوستن به آن
در آینده با مشکالت عدیدهای روبرو خواهیم
شد .ســخنگوی دســتگاه دیپلماسی درباره
آخریــن وضعیت دیپلمات ایرانی بازداشــت
شــده در بلژیک ،اظهار داشــت :تالشهای
سیاسی ،حقوقی و دیپلماتیک ما برای روشن
شدن وضعیت این دیپلمات ایرانی ادامه دارد،
وکالیی در اختیار ایشــان اســت و امیدوارم
هرچه زودتر بیگناهی وی ثابت شود و بتواند
به کشور بازگردد.

مخالفت اتحادیه اروپا با تحریمهای ضد ایرانی

رویترز :مســئول امور اقتصادی اتحادیه اروپــا اعالم کرد که اتحادیه اروپا
مخالف تحریمهای آمریکا علیه ایران اســت« .پیر مسکوویچی» ،مسئول امور
اقتصادی اتحادیه اروپا چند ساعت پس از اعمال مجدد تحریمهای ضدایرانی
آمریکاییهــای در این رابطه اظهــار کرد :اتحادیه اروپا با ایــن اقدام آمریکا
موافقت نمیکند.

مذاکرات پنهان ژاپن با آمریکا بر سر تحریمهای
ضدایرانی

ایسنا :دبیر کابینه ژاپن با اشــاره به این مسئله که تحریمهای ضدایرانی
آمریــکا تاثیر بدی بر روی فعالیتهای کمپانیهای ژاپنی گذاشــته اســت،
اعــام کرد کــه ژاپن ،بحث و گفتوگــوی نزدیکی با ایاالت متحده داشــته
است«یوشیهیده ســوگا» ،دبیر کابینه ژاپن ،روز گذشته (دوشنبه) اعالم کرد
کــه ژاپن درباره تحریمهــای ضدایرانی مذاکرات نزدیکی را با آمریکا از ســر
گرفته اســت .دبیر کابینه ژاپن حاضر نشد که درباره جزئیات این گفتوگوها
و مذاکرات صحبت کند.

