
سفیر ایران در هلند:

آمریکا مجبور به تغییر سیاست زورمدارانه خود خواهد شد

سفیر جمهوری اسالمی ایران در هلند، طی سخنانی در سالن متافروم 
دانشگاه الیدن، ضمن تشریح سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
در منطقه و جهان، به سؤاالت مختلف دانشجویان علوم سیاسی و روابط 

بین الملل این دانشگاه پاسخ داد.
به گزارش ایسنا،  علیرضا جهانگیری سفیر کشورمان در الهه با اشاره به تاریخ و 
تمدن کهن ایرانی، انقالب اسالمی ایران را سرآغاز مرحله رفع وابستگی به قدرت های 

خارجی و برقراری حکومت مبتنی بر تفکیک قوا و مردم ساالری دینی برشمرد.
وی با برشمردن برجام به عنوان دستاورد بزرگ دیپلماسی در عرصه بین المللی 
افزود: خروج یک جانبه آمریکا از برجام و نقض تعهدات بین المللی توسط آمریکا 
موجب بی اعتمادی به مسیر دیپلماسی و تهدیدی برای امنیت جهانی محسوب 

می شود.
سفیر کشورمان در هلند تصریح کرد: با انزوای کنونی آمریکا در جهان و استفاده 
بی رویه این کشور از زور و فشارعلیه همه کشورهای جهان، آمریکا نهایتا مجبور به 

تغییر سیاست زورمدارانه خود خواهد شد.
جهانگیری  به روند رسیدگی به شکایت های ایران علیه آمریکا در دادگاه بین المللی 
دادگستری پرداخت و تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از بزرگترین 
قربانیان سالح های شیمیایی در سازمان منع سالح های شیمیایی مستقر در الهه 

حضور فعالی دارد.
وی در این رابطه گفت: گروه های تروریستی در سوریه با کمک عوامل موسوم 
به کاله سفیدها برای جبران شکست های خود، اقدام به صحنه سازی هایی مبنی بر 
استفاده نیروهای دولت سوریه از سالح های شیمیایی کرده اند که این ادعاها حتی 
قبل از آنکه فرصت بررسی و راستی آزمایی بیابد، بهانه ای برای حمالت  نامشروع 

آمریکا به سوریه قرار گرفته است.
جهانگیری همچنین وخامت شرایط انسانی در یمن را ناشی از تاکید عربستان بر 
سیاست های اشتباه در گزینش مسیر نظامی و دخالت خارجی و عدم اقدام جدی 
غرب در خصوص جنگ در یمن به واسطه منافع ناشی از فروش سالح به عربستان 
ارزیابی کرد و افزود: اگر پیشنهادات  جمهوری اسالمی ایران برای حل و فصل 
یمنی-یمنی این بحران مورد توجه قرار گرفته بود ، اکنون ما شاهد این بحران 

انسانی نبودیم .
الزم به ذکر است بیش از دویست دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه 

الیدن در این جلسه شرکت داشتند.
دانشگاه الیدن با ٤٤٣ سال سابقه، قدیمی ترین و از معروفترین دانشگاه های هلند 

و جهان در حوزه علوم انسانی محسوب می شود.

ترامپ:

خیلی ساده جواب سواالت بازرس مولر را دادم

رئیس جمهوری آمریکا می گوید بسیار ساده به پرسش های کتبی بازرس 
رابرت مولر پاسخ داده است اما معتقد است که این پرسش ها حیله ای است 
که مچ او را در هنگام دروغگویی بگیرد. ترامپ هنوز پاسخ هایش را برای 

بازرسان ارسال نکرده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا در تازه ترین اظهارات درباره تحقیقات در مداخله انتخاباتی سال ۲۰۱۶ و 
احتمال ارتباط میان مسکو با این کارزار انتخاباتی گفت: وقتی شما قصد دارد پاسخ 

سواالت افرادی را بدهید که احتماال نیت هایی دارند باید همواره مراقب باشید.  
رئیس جمهوری آمریکا نگفت که چه زمانی پاسخ سواالت را به دست رابرت مولر، 
بازرس تیم تحقیقات درباره روسیه می رساند اما رودی جولیانی، وکیل او تاکید کرد 
که این اقدام در روزهای آتی انجام می شود. این شورای ویژه برای دریافت پاسخ های 
کتبی درباره مسائل مرتبط به همدستی با روسیه ابراز تمایل کرده است. اما جولیانی 
مکررا گفته است که ترامپ به سواالت مولر درباره احتمال مانع تراشی در اجرای 

عدالت پاسخی نخواهد داد.
در فاصله ماه ها گفت وگو با دفتر شورای ویژه، وکالی ترامپ همواره رئیس جمهوری 
آمریکا را از دیدار و مصاحبه رو در رو بر حذر داشته اند. گرچه پاسخ های کتبی ترامپ 
هنوز ارسال نشده است اما نشان دهنده فاز جدیدی در تحقیقات مولر است. ترامپ 
گرچه ساعت ها با وکالیش رایزنی داشته است، اما تاکید دارد: وکالیم پاسخ ها را 

ننوشتند. من نوشتم.   
گرچه ترامپ روز جمعه تاکید کرد از وضعیت کنونی بسیار شادمان است اما 
نارضایتی او در توئیت های بیشمارش و صحبت های خصوصی مبنی بر اینکه نگران 
است شورای ویژه خانواده اش را هدف بگیرد، مشخص می شود. همچنین افزایش 
انتقادها از گزینه او به عنوان کفیل وزارت دادگستری و نتایج دیرهنگام انتخابات 
که به نفع دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکاست، به ناراحتی او افزوده است.  

ترامپ صبح پنج شنبه در توئیت هایی نوشت: کارهای داخلی تحقیقات مولر کامال 
آشفته بازار است. بازرسان اصال اهمیتی نمی دهند که می توانند زندگی چه تعداد 
انسان را خراب کنند. او یک روز بعد تالش کرد تا وجهه بهتری از شرایط نشان دهد 

و به خبرنگاران گفت: اطمینان دارم که همه چیز رو به راه خواهد داشت.

از قول  اقدام بسیار مهم؛ چندین رسانه غربی   در یک 
جاسوسی  سازمان  کردند  اعالم  آمریکایی  آگاه  منابع 
سیا به این جمع بندی رسیده است که محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان، شخصا دستور ترور جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد، را صادر کرده است. این موضع گیری 
مهمی  تبعات  عربستان  ولیعهد  برای  است  ممکن  سیا 

داشته باشد.
در  خاشقجی  قتل  ماجرای  گذشته  شب  فرارو،  گزارش  به 
کنسولگری عربستان در استانبول وارد مرحله جدید و حساسی 
از  یکی  اآلن  ریاض،  مقامات  پی درپی  انکار های  علیرغم  شد. 
بزرگترین سازمان های جاسوسی جهان معتقد است که بن سلمان 

در قتل خاشقجی دست دارد.
سحرگاه امروز روزنامه واشنگتن پست، که به نوعی، ولی دم 
خاشقجی شده است، در یک گزارش اختصاصی از قول منابع 
آگاه اعالم کرد سازمان سیا به این نتیجه رسیده است که این 
روزنامه نگار در دوم اکتبر به دستور بن سلمان در کنسولگری 
عربستان در استانبول به قتل رسیده است. این افشاگری سیا، 
کامال با ادعا های عربستان، مبنی بر دست نداشتن بن سلمان در 

ترور خاشقجی، متناقض است.
این ارزیابی سیا، که مقامات آمریکایی می گویند از آن اطمینان 
باالیی دارند، قطعی ترین ارزیابی است که شاهزاده محمد را به 
عملیات قتل خاشقجی مرتبط می کند. سیا قبل از این ارزیابی، 
مدارک و شواهد متعددی را بررسی کرده است. از جمله این 
در  عربستان  سفیر  سلمان،  بن  خالد  شاهزاده  تماس  شواهد، 
واشنگتن و برادر کوچکتر ولیعهد، با خاشقجی است که در آن به 
این روزنامه نگار گفته بود برای گرفتن مدارک، باید به کنسولگری 
استانبول برود و به او اطمنیان داده که در آنجا آسیبی نخواهد دید. 
هنوز معلوم نیست که خالد از نقشه قتل خبر داشته است یا خیر. 

به هر حال او به دستور برادرش با خاشقجی تماس گرفته است.
خالد در بیانیه ای که در حساب توئیتری خود منتشر کرده، 
ادعای واشنگتن پست را به شدت رد کرده و گفته او در آستانه 
قتل خاشقجی هیچ تماسی با او نداشته است. نکته قابل تامل 
آنکه خالد فقط از خودش دفاع کرده و هیچ اشاره ای به برادرش 
محمد، که به عنوان متهم اصلی مطرح شده است، نکرده است. 
مضاف بر این، برای نخستین بار نقش خالد در ترغیب خاشقجی 
به رفتن به استانبول تاکید شده است. این امر راه را برای ورود 
اف بی آی به پرونده هموار می کند. چرا که خالد در هنگام وقوع 
جرم، در خاک آمریکا حضور داشته است. نکته دیگر آنکه پس از 
بدنام شدن شاهزاده محمد و جدی شدن احتمال برکناری او از 
قدرت، برخی ناظران این گمانه زنی را مطرح کردند که خالد به 
جای محمد ولیعهد می شود. اما ارزیابی سیا هر دو برادر را در قتل 

خاشقجی متهم می کند.
مسدود شدن راه تبرئه بن سلمان

از زمانی که خاشقجی در کنسولگری استانبول ناپدید شد، 
عربستان چندین روایت متناقض ارائه کرد. در آخرین روایت، که 
روز پنج شنبه گذشته منتشر شد، مقامات ریاض اذعان کردند که 

جسد خاشقجی تکه تکه شده است. اما بار دیگر بر تبرئه محمد بن 
سلمان تاکید کردند. با هر روایتی که ریاض مطرح می کرد، آنکارا 
مدارک و شواهد جدیدی به رسانه ها می داد که روایت عربستان 

را تکذیب می کنند.
در اکثر روایت های عربستان ادعا می شود که عملیات قتل توسط 
عناصر خودسر انجام و پس از ورود خاشقجی به کنسولگری درباره 
آن تصمیم گیری شد. اما اخیرا ترکیه گفته یک نوار صوتی ۱۵ 
دقیقه ای در اختیار دارد که گفتگوی تیم ترور را قبل از ورود 
خاشقجی به کنسولگری نشان می دهد. در این نوار، اعضای گروه 

درباره نحوه قتل و تقسیم کار صحبت می کنند.
سازمان سیا همه این شواهد را بررسی کرده و به این نتیجه 
رسیده که بن سلمان آمر قتل است. پس از ارزیابی سیا، تمام 
راه های تبرئه کردن ولیعهد عربستان بسته شده است. چرا که 
این ارزیابی در حالی ارائه می شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
متهم شده  قتل خاشقجی  پرونده  کردن  الپوشانی  به  آمریکا، 
است. حتی قبل از ارزیابی سیا، رسانه های عمده غربی، بخصوص 
آمریکایی، به شدت از بن سلمان انتقاد و کاخ سفید را به خاطر 
عدم سخت گیری بر او سرزنش می کردند. حال که سیا، محمد بن 
سلمان را شخصا متهم می کند، فشار رسانه ای بر کاخ سفید و بن 

سلمان دو چندان خواهد شد.
در رابطه با اقدام جنجالی سازمان سیا، دو سناریو مطرح است: 
نخست آنکه این سازمان با علم به جانبداری ترامپ از بن سلمان، 
این ارزیابی را منتشر کرده تا رئیس جمهور را تحت فشار قرار دهد. 

دوم، دولت آمریکا تصمیم گرفته براساس شواهدی که در دست 
دارد، حقیقت ماجرا را برمال کند. حتی اگر این حقیقت، جایگاه بن 
سلمان را به خطر بیندازد. روش اطالع رسانی سیا درباره ارزیابی اش 

سناریوی دوم را تقویت می کند.
نحوه افشای این ارزیابی در رسانه ها قابل توجه است. روزنامه 
واشنگتن پست نخستین رسانه ای بود که خبر ارزیابی سیا را منتشر 
کرد. اما رسانه های دیگر، مانند نیویورک تایمز، رویترز، سی ان ان و 
دیگران نیز از قول منابع شان این ارزیابی را تایید کردند. معموال 
وقتی که یک خبر حساس به طور همزمان در چندین رسانه عمده 
افشا می شود، احتمال اینکه منبع افشاکننده از علنی ساختن خبر 
واهمه ای نداشته باشد، زیاد است. عالوه بر این، اگر ترامپ از این 

افشاگری ناراضی بود، علیه آن موضع می گرفت.
پنج ساعت قبل از افشای ارزیابی سیا، ترامپ با همتای ترکیه  ای 
خود، رجب طیب اردوغان، درباره پرونده خاشقجی تلفنی گفتگو 
کرد و دو طرف توافق کردند که این پرونده الپوشانی نشود. مقامات 
آمریکایی نه تنها گزارش های رسانه ای درباره ارزیابی سازمان سیا 
را تکذیب نکردند، بلکه چند ساعت پس از علنی شدن آن، مایک 
پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفته کشورش مصمم است 

همه عامالن قتل خاشقجی را مسئول نگه دارد.
پس از آشکار شدن نشانه هایی درباره احتمال الپوشانی کردن 
پرونده خاشقجی توسط کاخ سفید، ترکیه افشاگری ها را بیشتر 
کرد و نوار های صوتی را به چندین کشور، از جمله آمریکا، ارائه 
کرد. اردوغان شخصا چندین بار ضمن تبرئه کردن ملک سلمان 

بن عبدالعزیر، تلویحا ولعیهد عربستان را متهم کرده بود. اتهام زنی 
سیا علیه محمد بن سلمان، بدون شک دستاوردی برای ترکیه 
است که در یک ماه گذشته روی اعمال فشار، یا شاید برکناری 
ولیعهد عربستان، شرط بندی کرده بود. موضع سیا نشان می دهد 
که آمریکا، روایت ترکیه، و نه روایت عربستان، را پذیرفته است. اگر 
ارزیابی سیا را موضع رسمی دولت آمریکا بدانیم، بن سلمان در 
یک موقعیت متزلزلی قرار گرفته است. وزارت خزانه داری آمریکا 
اخیرا علیه ۱۷ تن از افرادی که در مرگ خاشقجی دخیل بودند، 
تحریم هایی اعمال کرد. پس از افشاگری سیا، پرسش های زیادی 
درباره آینده بن سلمان مطرح شده است؛ آیا پس از اتهام زنی 
صریح و بی پرده سیا، کاخ سفید به موجب قانون مگنیتسکی، 
علیه ولیعهد تحریم هایی وضع خواهد کرد؟ آیا مجلس نمایندگان 
آمریکا، که به دست دمکرات ها افتاده است، محمد بن سلمان 
را تنبیه خواهد کرد؟ چه تضمینی وجود دارد که یک دادگاه 
خارجی یا بین المللی با استناد به شواهد ترکیه و ارزیابی سیا 
حکم بازداشت بن سلمان را صادر نکند؟ اگر ترکیه تحقیقات بین 
المللی درباره پرونده خاشقجی را درخواست کند، موقعیت ولیعهد 

چگونه خواهد بود؟
پاسخ دادن به این پرسش ها مستلزم زمان بیشتری است. با 
این حال برخی ناظران معتقدند اقدام اخیر سیا، پیام واضحی از 
سوی جامعه اطالعاتی آمریکا به ترامپ  است که بن سلمان دیگر 
نمی تواند پادشاه آینده عربستان شود و بایستی دنبال فرد دیگری 

رفت.
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رئیس جمهوری عراق فردا به عربستان می رود
رئیس جمهوری عراق فردا )یکشنبه( در ادامه سفرهای منطقه ای خود به عربستان می رود. به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط، برهم صالح، رئیس جمهوری عراق که اخیرا به اردن، کویت و امارات سفر کرده، فردا به 

عربستان سفر خواهد کرد. وی در سفرش به این کشورها درباره تقویت روابط و همکاری اقتصادی صحبت کرد. برهم صالح امروز در تهران در حال رایزنی با مقامات ایرانی است.

اخبار یک خبر و چند نکته

 بن سلمان در بن بست!

رویترز گزارش داد: 

واشنگتن به دنبال اتحاد اعراب برای مقابله با ایران است

پیشرفت های ایران در زمینه هوافضا ستودنی است

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد: واشنگتن بر این باور است 
که به اندازه کافی بر ریاض نفوذ دارد تا از این ابزار بتواند برای پایان دادن به 

جنگ یمن و سپس بازسازی اتحاد اعراب برای مقابله با ایران استفاده کند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، ائتالف تحت رهبری عربستان که با 
نیروهای حوثی مورد حمایت ایران در یمن می جنگد، روز پنج شنبه در پاسخی آشکار 
در برابر فشارهای انگلیس و آمریکا یکی از حمالت خود به شهر حدیده را متوقف کرد. 

این امر نشان می دهد که فشارها بر ریاض در شرایطی که ماجرای کشته شدن جمال 
خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی هنوز نامعلوم است، تاثیر گذاشته است.

کشته شدن خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول در روز دوم نوامبر 
واکنش های جهانی در پی داشته و این کشور را در معرض تحریم های احتمالی قرار 

داده و به چهره محمد بن سلمان ولیعهد سعودی آسیب زده است.
چهار منبع آگاه که با این موضوع در ارتباط هستند، می گویند واشنگتن بر این 
باور است که نفوذ بیشتری بر ریاض در شرایطی دارد که متحدش برای اصالح چهره 
محمد بن سلمان تالش می کند و می خواهد از این نفوذ برای پایان دادن به جنگ 
یمن و سپس بازسازی اتحاد کشورهای حاشیه خلیج )فارس( علیه ایران استفاده کند.

واشنگتن روز پنج شنبه برای حفظ فشار بر ریاض ۱۷ مقام سعودی را در ارتباط با 
پرونده خاشقجی تحریم کرد و سناتورهای آمریکا نیز پیش نویس قانونی را ارائه دادند 
که در صورت تصویب شدن فروش سالح به عربستان را به دلیل قتل خاشقجی و 

جنگ یمن ممنوع می کند.
هیتر نائورت سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا با بیان اینکه واشنگتن در موضوعات 
یمن و قطر با متحدان منطقه ای خود، ازجمله عربستان همکاری دارد، گفت: اتحاد 
حاشیه خلیج )فارس( برای منافع مشترکمان مبنی بر مقابله با نفوذ ایران، مقابله با 

تروریسم و تضمین آینده موفقیت آمیز شرکای ما در منطقه ضروری است.
به گزارش رویترز، آمریکا به عربستان به عنوان یک بازیگر حیاتی در تالش هایش 

برای ایجاد اتحاد در منطقه خلیج )فارس( جهت مقابله با نفوذ ایرن در منطقه خاورمیانه 
می نگرد. مایک پمپئو وزیر امورخارجه آمریکا نیز بالفاصله پس از قتل خاشقجی به 

ریاض سفر کرد.
اما اتحاد اعراب حاشیه خلیج )فارس( که از نظر واشنگتن یک سد در برابر ایران 
است، زمانی  که عربستان، امارات، بحرین و مصر روابط تجاری و حمل ونقل خود را با 

دوحه به بهانه حمایت از تروریسم و روابطش با ایران را قطع کردند فروپاشید.
یک منبع مطلع از سیاست های واشنگتن در این باره گفت: آنها در حال از بین بردن 

فرصت پایان دادن به مناقشه قطر هستند.
دو نفر از این منابع آگاه گفتند که واشنگتن پیش از آنکه تحریم های جدید علیه 
ایران از روز پنجم نوامبر اعمال شود خواهان اتحاد کشورهای حاشیه خلیج )فارس( 

برای مقابله با ایران بود.
اکنون غرب امیدوار است که باتوجه به اظهارات بن سلمان درباره تقویت اقتصاد قطر 
در یک نشست در ۲۵ اکتبر روابط ریاض با دوحه بهبود یابد اما منابع آگاه می گویند 
که ولیعهد سعودی از هر اقدامی که به عنوان ضعف او در شرایطی تلقی شود که برای 

بیرون آمدن از تنش دیپلماتیک بر سر قتل خاشقجی تالش  می کند، پرهیز دارد.
رویترز در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از منابع آگاه افزود: در این میان، 
امارات متحده عربی نیز کماکان به طور قوی از ولیعهد سعودی در برابر ایران، اصالحات 

اقتصادی و اجتماعی اش حمایت می کند.

اپسکو  به  موسوم  اقیانوسیه  و  آسیا  فضایی  های  همکاری  سازمان  دبیرکل 
)APSCO( از جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک عضو بسیار مهم این سازمان یاد 

کرد و گفت: پیشرفت های ایران در زمینه هوافضا قابل ستایش است.
پروفسور لی شینجون )li xinjun( روز شنبه در گفت و گو با ایرنا در پکن تصریح 
کرد به همکاری با اعضای سازمان بخصوص با ایران به عنوان یکی از فعال ترین اعضای 

اپسکو اهمیت می دهیم.
او با اشاره به اینکه می خواهیم روابطی بر اساس همکاری با منافع متقابل با ایران 
داشته باشیم تاکید کرد اگر اعضا از سوی دولت ها نیز مورد حمایت قرار گیرند طبیعتا 
در راستای برنامه های فضایی می توانیم به پیشرفت های بیشتری دست پیدا کنیم و 

در این زمینه امیدواریم ایران نیز از چنین شرایطی برخوردار شود.

دبیرکل سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه موسوم به اپسکو تصریح کرد 
بسیاری از اعضای سازمان دارای تبادالت بسیار گسترده با یکدیگر هستند و ایران نیز 

از این مستثنی نیست و از منافع این روابط نیز بهره مند می شود.
لی »همکاری بر اساس احترام و منافع متقابل« میان همه اعضا از جمله ایران را مهم 
توصیف کرد و گفت ما به دنبال دستیابی به شرایط بردـ  برد برای همه اعضا از جمله 
تهران هستیم. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گسترش مراودات میان 
اعضا گفت ما منابع همکاری را استخراج می کنیم و آن را بین یکدیگر تقسیم می 

کنیم و در علوم و صنایع فضایی چنین همکاری برای همه با اهمیت است.
دبیرکل سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه موسوم به اپسکو اظهار 
داشت همه می توانند از منابعی که در اختیار آنها قرار گرفته است به بهترین شکل 

استفاده کنند و در چنین شرایطی می توان به سهولت به پیشبرد برنامه های صنایع 
فضایی کمک کرد و فرقی نمی کند که شرایط کشورها چطور باشد و تاچه حد توان 
داشته باشند مهم این است که همه در این چارچوب قابلیت همکاری خواهند داشت.

لی توسعه کشورها و صنایع فضایی را ضروری دانست و تاکید کرد در طول سال 
های گذشته توانسته ایم دستاوردهای مفیدی داشته باشیم و این سازمان همچنان 
به عنوان یک سازمان واحد و منسجم به همکاری با همه اعضا و مناطق ادامه خواهد 
داد تا بتواند به همه برای توسعه فضایی و بهره گیری از این پیشرفت ها برای توسعه 
بشریت کمک کند. سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه موسوم به اپسکو 
تنها سازمان منطقه ای در حوزه فضایی است که جمهوری اسالمی ایران یکی از 
موسسان آن است و همواره در ۱۰ سال گذشته نیز حضوری موثر و فعال داشته است.

سید عباس عراقچی  معاون سیاسی وزارت امور خارجه 
دولت،  اقتصادی  های  دستگاه  اینکه  بر  تاکید  با  ایران 
راهکار های بسیاری را برای مقابله با تحریم ها اندیشیده 
اند ؛ گفت : هنوز به نقطه قطع کامل امید از اروپا نرسیده 

ایم.
عراقچی  که به منظور انجام دومین دور گفتگوهای سیاسی 
مشورتی معاونین وزرای خارجه ایران و اسپانیا، روز جمعه وارد 
مادرید شد، در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در پاسخ به 
این پرسش که در صورتی  که اروپا سرانجام تسلیم خواسته های 

ترامپ شود، ایران چه اقداماتی را در پیش خواهد گرفت ؟ تصریح 
کرد: ما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم ولی دستگاه های جمهوری 
اسالمی ایران برای همه سناریوهای احتمالی پیش بینی  الزم را 
بعمل آورده اند و برای هرکدام از آنها ، اقدام الزم را در زمان 
خودش خواهیم کرد ولی  ما هنوز به نقطه قطع کامل امید از 

اروپا نرسیده ایم.
وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه کارشناسان 
معتقدند ایران برای برون رفت از وضعیت فشار باید به استفاده از 
ارز دیجیتالی، استفاده از اس پی  اف اس روسیه به جای سوییفت 

و ایجاد بورس نفت روی آورد اظهار داشت : ما راهکارهای زیادی را 
برای مقابله با تحریم ها بررسی و پیش بینی  کرده ایم وهمکارانمان 
در دستگاه های اقتصادی دولت، کارگروه هایی  دارند که مشغول 

کار بر روی همه ایده ها  و بررسی راه حل ها هستند .
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در مورد آخرین 
وضعیت ایجاد و استقرار مکانیسم ویژه مالی اتحادیه اروپا معروف 
به اس پی  وی گفت: این یک واقعیت است که آمریکایی ها در 
حال تهدید اروپایی ها هستند که اگر بخواهند با ایران برای مقابله 
با تحریم ها کار بکنند ، آنها را تحریم خواهند کرد .این خالف 

حاکمیت کشورهای اروپایی است و فکر می  کنم که اروپایی 
ها باید تصمیم بگیرند برای حفظ حاکمیت و اعتبار خودشان 

اقداماتی را اتخاذ بکنند یا نه .
وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران4۰ سال است که با 
تحریم ها زندگی می  کند و ما آموخته ایم راه خود را پیدا کنیم و 
چگونه با این تحریم ها مقابله کنیم اما این اروپا است که اکنون 
باید تصمیم بگیرد که آیا در این شرایط می  خواهد زیر قیمومت و 
سلطه مالی  و اقتصادی آمریکا حرکت بکند یا می  خواهد حاکمیت 

و اعتبار خود را حفظ کند .

 عراقچی : 

 هنوز به نقطه قطع کامل امید از اروپا نرسیده ایم


