
ظریف در نشست D8 مطرح کرد

D8 بستری برای تحقق آرمان های مشترک
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان که به منظور شرکت در نشست 
کشورهای D8 به ترکیه سفر کرده است، روز گذشته طی سخنرانی خود 
در این نشست گفت: گروه D8 در طول مدت زمان دو دهه به تدریج به 
بستری ارزشمند برای ارتقای همکاری های اقتصادی موثر بین اعضای 
آن تبدیل شد. از بدایت امر، این سازمان از ظرفیت الزم برای تقویت 
جایگاه کشورهای عضو در اقتصاد جهانی، تنوع بخشی به اقتصاد اعضا، 
مشارکت ها  ارتقای  تجاری،  روابط  عرصه  در  جدید  فرصت های  ایجاد 
در فرآیند تصمیم گیری در سطح بین المللی و بهبود استاندارد زندگی 

شهروندان کشورهای عضو برخوردار بوده است.
قرابت های بسیار زیاد فرهنگی در کنار تاریخ مشترک نیز به تالش های ما در 
ایجاد انگیزه ای مشترک برای توسعه اقتصادی و اجتماعی مردمان کشورهای 
خود کمک کرده است. بر اساس ظرفیت های این سازمان و همچنین اشتراکات 
منظور  به  بسیار  فرصت های  ارائه  برای  بستری  مثابه  به   D8 گروه  خویش، 

همکاری و تحقق آرمان های مشترک خود به شمار می آید.
ظریف افزود: به رغم تنوع در ژئوپلیتیک زیر مناطق، آنچه باید مدنظر قرار 
گیرد، اتخاذ راهبردهای مطلوب برای همکاری است. نقطه قوت ما در رشد مداوم 
و توسعه مستمر یک بازار داخلی بزرگ است که همزمان از کار ویژه های »هاب 
تولیدی« و »پایه مصرف« برخوردار است. ما باید قابلیت خود مبنی بر عامل 
ثبات زا بودن در اقتصاد جهانی پرتالطم را به منصه ظهور و بروز برسانیم. ما 
همچنین باید به تقویت هم افزایی و تکمیل کنندگی یکدیگر پرداخته تا از این 
رهگذر بتوانیم مخاطرات و موانع اقتصادی خارجی و همچنین دیگر چالش های 
شناخته شده یا ناشناخته را که احتماال در آینده با آن مواجه می شویم را تحمل 
کنیم. ما از تهیه »نقشه راه 10 ساله همکاری اقتصادی گروه دی8 )2020-

تجارت،  حوزه های  در  راه  نقشه  این  ذیل  فعالیت ها  بندی  اولویت  و   )2030
کشاورزی، امنیت غذایی و نظایر آن استقبال می کنیم، به طوری که این نقشه 
راه چشم انداز و ابزار الزم برای هدایت فعالیت های خود در سال های پیش رو را 

در اختیار ما قرار می دهد.
وزیر خارجه کشورمان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: 
اجازه دهید تا به اختصار به موضوع مهم دیگری نیز بپردازم. گزارش اقتصادی اخیر 
صندوق بین المللی پول پیش بینی نرخ رشد پایین و رکود برای اقتصاد جهانی 
را کرده است. تردیدی نیست که یکجانبه گرایی و موانع تجاری و تحریم های 
روزافزون علت اصلی در ورای شکل گیری چنین چشم انداز منفی ای است. اقدامات 
تجاری یکجانبه، تحرکات تالفی جویانه و تحریم های اقتصادی می تواند اقتصاد 
جهانی را دچار اختالل کرده و همکاری های گسترده چندجانبه را در زمانی که 
به شدت نیاز به آن احساس می شود، تحت الشعاع قرار دهد. در چنین شرایطی، 
بیش از هر زمانی برای ما ضرورت دارد تا چندجانبه گرایی اقتصادی و بازرگانی 
را از جمله در چارچوب هایی نظیر گروه D8 ، ارتقا و تقویت کنیم. به طور کلی، 
اعضای گروه D8 باید به بلوک بزرگ ملت هایی که در برابر یکجانبه گرایی ایستاده 
و به خصوص مانع از تحقق هرگونه اقدامات غیرمسئوالنه و غیرقانونی از جمله 

تحریم های مجرمانه علیه کشور اینجانب می شود، ملحق شوند. 
بین  تجارت  حجم  مجموع  ارزش  است.  اقتصادی  توسعه  موتور  تجارت   
کشورهای گروه دی8 بالغ بر 100 میلیارد دالر بوده و متوسط نرخ رشد ساالنه 
نیز 6 درصد است. با این حال، هدف تجارت داخلی بین اعضای گروه دی8، 500 
میلیارد دالر است که دستیابی به این هدف نیازمند تسهیالت مناسب است. 
ضمن استقبال از عملیاتی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی دی8 به منظور 
ارتقای تجارت درون منطقه ای بین اعضای گروه دی8، ما باید در جستجوی 
دیگر سازوکارهای تسهیل کننده نظیر همکاری مالی و بانکی و مکانیسم های 

پرداخت نیز باشیم.
 D8 در چنین شرایطی، از ابتکار عمل برای تاسیس و راه اندازی »دفتر تهاتر 
« تشکر می کنیم. با توجه به میزبانی ما از اتحادیه تهاتر آسیا از سال 1974، ما 
آمادگی کامل خود را برای به اشتراک گذاری تجارب با اعضای گروه دی8 به 

منظور دستیابی به این هدف مهم اعالم می کنیم.
ظریف اضافه کرد: ما قویا بر این باوریم که بخش خصوصی در تمامی حوزه های 
همکاری نظیر تجارت، سرمایه گذاری، صنعت، کشاورزی، تعامالت اجتماعی و 
گردشگری باید مشارکت داشته باشد. ما باید بخش خصوصی را با هدف مشارکت 

مطلوب در فعالیت های اقتصادی و بازرگانی سازمان تشویق کنیم.
ثروت،  تولید  نوآوری،  پیشبرد  در  کانونی  نقشی  می تواند  بخش خصوصی   
درآمدزایی و اشتغال آفرینی و همچنین بسیج منابع داخلی ایفا کند. این موارد 
فعالیت هایی به شمار می آیند که می تواند منتج به محو فقر و نظایر آن شود. ما 
نسبت به نقش کلیدی انرژی در رشد و توسعه اقتصادی واقف هستیم و خود 
را متعهد به گسترش همکاری ها در این حوزه می دانیم. جمهوری اسالمی ایران 
آماده است  و  اختیار داشته  را در  و گاز جهان  نفت  بزرگترین ذخایر  از  یکی 
در قالب همکاری بلندمدت، در امنیت انرژی جهانی مشارکت کرده و ظرفیت 
کریدورهای بین المللی ترانزیت از طریق پروژه های مشترک در زیرساخت های 

دریایی، ریلی و جاده ای را افزایش دهد.

دستور قتل خاشقجی در عالی ترین سطوح دولت 
عربستان داده شده بود

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه می گوید: دستور قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد حکومت عربستان از »عالی ترین سطوح« 
دولت این کشور صادر شده بود. به گزارش یورو نیوز، با این حال رئیس 
جمهوری ترکیه در یادداشتی که در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسیده 
تاکید کرده است که پادشاه عربستان مسئول قتل جمال خاشقجی نیست.
وی نوشته است: »مایلم بر رابطه دوستانه ترکیه و عربستان تاکید کنم.« رجب 
طیب اردوغان در ادامه افزوده است: »حتی یک ثانیه هم باور نمی کنم که ملک 
سلمان، خادم حرمین شرفین، دستور آسیب رسانی به خاشقجی را داده باشد.« 
رئیس جمهوری ترکیه در بخش دیگری نوشته است: »می دانیم که عامالن قتل 
در میان 18 مظنون بازداشت شده توسط عربستان هستند. همچنین می دانیم که 
این افراد برای اجرای دستور کشتن خاشقجی به ترکیه آمده بودند. در نهایت هم 
می دانیم که دستور قتل خاشقجی از باالترین سطوح دولت عربستان صادر شده 

بود.«

اعزام سربازان آمریکایی به مرز مکزیک، مانوری 
سیاسی است

باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا در یک تجمع انتخاباتی در میامی 
جمهوری خواهان  گفت:  دموکرات  کاندیداهای  از  حمایت  راستای  در  و 
سربازان شجاع ما را برای انجام یک مانور سیاسی در مرزها از خانواده های 

خود دور می کنند.
به گزارش ایلنا، وی افزود: زنان و مردان ارتش ما شایستگی بهتر از این را دارند. 
اوباما این اقدام های ترامپ و افزایش مداوم نگرانی ها را برای تحریف افکار از نتیجه 
سیاست های جمهوری خواهانه دانست. اوباما همچنین تصریح کرد: اکنون پس از دو 
سال از ریاست جمهوری دونالد ترامپ اگر آنچه را به دست آمده تأیید نمی کنید فقط 

به ناله و شکایت اکتفا نکنید ... رأی دهید.

دنیا  ینگه  در  بیفتد.  می خواهد  که  اتفاقی  هر  آبان   13 
ترامپ هر برگه ای که دلش می خواند امضا کند. هر کشوری 
که دلش می خواد از ایران نفت نخرد اما ما ایرانی ها حق 
نداریم از این بازی تحریم استفاده کنیم و نان زندگی مان 

را در خون مردم بزنیم.
هدف ترامپ مشخص است؛ او می خواهد ایران نباشد. ما چرا 
باید به او کمک کنیم که به هدف شوم خود برسد. چرا باید دستی 
باشیم کنار دست ترامپ، برای فشردن گلوی خودمان، گلوی 

هم وطن مان؟
چند ماه گذشته را فراموش نکردیم که در این سرزمین هم زمان 
با خروج آمریکا از برجام، برخی در ایران دست هایشان را به هم 
مالیدند و ذوق کردند که می توانند از این تحریم ها پولی به جیب 

بزنند و برای خود برج و بارویی بسازند.
تجربه های این چند ماه اخیر تلخ بود. بسیاری از ما حریص شده 
بودیم و به فکر هیچکس نبودیم جز خودمان. تا فهمیدیم مثال رب 
گران شده است، بدو بدو رفتیم رب خریدیم. بچه نداشتیم اما هر 
چه پوشک در بازار بود را در انبار خانه جا دادیم. ریال هایمان را 

دالر کردیم.
اصال فکر نکردیم در این سرزمین فقط ما زندگی نمی کنیم. 
هستند آدم هایی که زندگی شان به سامان نیست و تحریم ها کمر 
آنها را خم می کند و رفتار برخی از ما در دوران گرانی و تحریم 

کمر آنها را می شکند.
یک بار فکر کنیم درست زمانی که ما انبارهایمان را پر می کنیم، 
آن سو تَرک خانواده ای چشم به راه یک لقمه نان است. وقتی دالر 
می خریم به این فکر کنیم که دست به دست ترامپ در حال پایین 
آوردن ارزش پول کشورمان هستیم. پایین آمدن ارزش پول یعنی 

سخت تر شدن زندگی هر ایرانی.
زیاد به ترامپ فکر نکنیم. بگذارید او هر کاری  می خواهد 

به  باشیم.  ایران  فکر  به  ما  باشیم.  خوبی  شهروند  ما  بکند. 
دل  در  افتاده  زیبای  گربه  در همین  نیست.  افسانه  که  خدا 
خاورمیانه، جنگ 8 ساله ای رخ داد. زندگی مردم سخت شد 
اما مردم دست به دست هم دادند تا دست دشمن کمر این 

کشور را خم نکند.

برخی اسلحه به دست گرفتند و عده ای دیگر جامعه را آرام نگه 
داشتند. در آن زمان هم بودند آدم هایی که از اهالی احتکار بودند 
اما آنها کم بودند و کسی محتکران را دوست نداشت. همه مردم به 
هم کمک می کردند. اگر می دیدند احتیاجی به شیر خشک ندارند، 
نمی خریدند و اجازه می دادند به دیگران هم برسد، به دیگرانی که 

به آنها حس برادر و خواهر داشتند.
مشکل ما ترامپ نیست. مشکل مردمی هستند که دست ترامپ 

می شوند برای فشردن گلوی ایرانیان.
بیایید بعد از 13 آبان، ترامپ نباشیم و اجازه ندهیم خجالت به 

رخ پدران و مادران ایرانی بنشیند.
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عربستان منکر دخالت در قتل خواهران فاریا شد
عربستان منکر هرگونه دخالت در قتل دو خواهر سعودی شد. به گزارش شفقنا به نقل از الجزیره، روز دوم آبان ماه بود که اجساد دو خواهر سعودی از خانواده فاریا که در ویرجینبا زندگی می کردند، در حاشیه رودخانه »هادسون« نیویورک کشف 
شد.  حاال سفارت سعودی در عربستان هرگونه دخالت این کشور در این قتل را منکر شده است. این درحالی است که مادر این دو خواهر به پلیس نیویورک گفته که یک تماس از سفارت عربستان در واشنگتن داشته که به آنها اخطار داده هرچه 

زودتر خاک ایاالت متحده را ترک کنند. پلیس می گوید این دو خواهر برای اخذ پناهندگی آمریکا درخواست داده بودند.

اخبار چرا باید دستی باشیم کنار دست ترامپ

بیایید ترامپ نباشیم

بازگشت دور دوم تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران بررسی شد

جنگ تحریم ها در راند دوم

همزمان با بازگشت دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران، رسانه های این 
کشور از شدت گیری اختالف نظر میان مسئوالن آمریکایی درباره دامنه 
تحریم های ایران خبر می دهند. به گفته رسانه ها، این اختالف نظر میان جان 
بولتون مشاور امنیت ملی و استیون منوچین وزیر خزانه داری رخ داده است، 
به طوری که برخی از مقامات آمریکایی را نگران ایجاد شکاف با کشورهای 

اتحادیه اروپا در قبال تحریم های ایران کرده است.
دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران از امروز 13 آبان ماه اجرایی می شود. این 
تحریم ها که بخش های مالی، کشتیرانی و انرژی ایران را شامل می شود روز جمعه با 
اعالم پیام مشترک مایک پمپئو وزیر خارجه و استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا 

اجرایی و از روز دوشنبه به صورت رسمی اجرایی خواهد شد.
تحریم های 13 آبان به موازات تحریم های مرداد ماه گذشته است که متعاقب خروج 
آمریکا از برجام و در قالب تحریم های ثانویه که طی توافق هسته ای لغو شده بود، 
اعمال می شود. در همین رابطه ایاالت متحده آمریکا اعالم کرده است که با بازگشت 
تحریم های ثانویه، راهبرد فشار حداکثری بر روی ایران تکمیل و هر کشوری که 
قصد داشته باشد آنها را نادیده بگیرد، مورد جریمه های سنگین قرار خواهد گرفت. 
آمریکایی ها همچنین اعالم کرده اند که عالوه بر تحریم های ثانویه، 700 نهاد و شخص 
ایرانی نیز در جریان تحریم های جدید به فهرست تحریم شدگان اضافه خواهند شد و 
اگر سامانه سوئیفت نیز بخواهد به نهادهای مالی تحریم شده خدمات ارائه کند، مورد 

تحریم های آمریکا قرار خواهد گرفت.
دودستگی در کاخ سفید

کاخ سفید می گوید که تحریم های ایران به تدریج روی این کشور اثر گذاشته و حتی 
مقامات دولت ترامپ مدعی هستند که تاکنون تاثیر این تحریم ها را مشاهده کرده اند. 
واشنگتن همچنین با ایجاد یک جو روانی سنگین از زمان خارج شدن ترامپ از برجام، 
عالوه بر تهدید سایر کشورها به اعمال جریمه های سنگین، درخصوص راهبرد فشار 
خود بر روی ایران نیز بسیار مبالغه کرده است. آخرین نمونه این جنگ روانی به روز 
جمعه مربوط می شود، جایی که دونالد ترامپ با یک نمایش هالیوودی در توئیتر خود 
پیامی همراه با تصویر منتشر کرد که با الهام گرفتن از سریال تاج و تخت، نوشته بود: 

5 نوامبر. تحریم ها می آیند!
این تبلیغات گسترده از سوی آمریکا در حالی صورت می گیرد که رسانه های این 
کشور از شدت گیری اختالف نظر میان مسئوالن آمریکایی درباره دامنه تحریم های 
ایران خبر می دهند. به گفته رسانه ها، این اختالف نظر میان جان بولتون مشاور امنیت 
ملی آمریکا و استیون منوچین وزیر خزانه داری رخ داده است، به طوری که برخی از 
مقامات آمریکایی نگران ایجاد شکاف با کشورهای اتحادیه اروپا در قبال تحریم های 
نیز هفته قبل خبر داد که مسئوالن  ایران هستند. همچنین خبرگزاری رویترز 
کاخ سفید درخصوص مساله سوئیفت با یکدیگر اختالف نظر عمده ای دارند. بنا بر 

گزارش خبرگزاری دویچه وله، منوچین و تیم وزارت خزانه داری به دو دلیل با تشدید 
تحریم های ایران مخالفند. یکی اینکه اروپا بر خالف دوره قبل تحریم ها با سیاست 
آمریکا در این زمینه همراهی نمی کند. در آن هنگام اعضای دائمی شورای امنیت 
و آلمان در پیشبرد تحریم ها هم صدا بودند، حال آنکه این بار اتحادیه اروپا، چین 
و روسیه آشکارا با سیاست  تحریم های حداکثری آمریکا همراهی نمی کنند و حتی 
اتحادیه اروپا در صدد ایجاد یک مکانسیم ویژه برای ادامه همکاری های اقتصادی و 

تجاری با ایران است.
واکنش منفی اروپا به تحریم های آمریکا

در همین رابطه و همزمان با بازگشت دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران، وزرای 
خارجه و دارایی آلمان، بریتانیا، فرانسه و اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای از بازگشت 
دوباره تحریم های آمریکا علیه ایران عمیقا ابراز تاسف کردند و از ایران خواستند که 
به توافق برجام پایبند بماند. اروپایی ها در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کرده اند 
که هدف آنها حمایت و حفاظت از منافع اروپایی هایی است که در انطباق با قوانین 
اتحادیه اروپا و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد با ایران معامالت 

مشروع دارند.
در بخش دیگری از این بیانیه اروپایی ها متعهد به حفظ و نگهداری کانال های مالی 
با ایران و تداوم صادرات نفت و گاز ایران شده اند. در این بیانیه تصریح شده است که 
اتحادیه اروپا و کشورهای امضا کننده این بیانیه با چین و روسیه نیز به عنوان دیگر 

طرف های برجام همکاری خواهند کرد.
از سوی دیگر روز گذشته نیز محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان با فدریکا 
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به 
صورت تلفنی گفت و گو کرد که طی این تماس موگرینی و وزرای خارجه اروپایی 
با تاکید بر تعهد خود بر برجام و تالش برای حفظ کانال های مالی با ایران و تداوم 
صادرات نفت و گاز ایران بر اهمیت تعهد وزرای دارایی عالوه بر وزرای خارجه سه کشور 
اروپایی و سایر اعضاء برای اجرایی کردن سازوکار ویژه مالی اروپا تاکید و اعالم کردند 

این سازوکار در روزهای آتی رسما ثبت و آغاز به کار می کند.
گفتنی است فرانسه نیز روز گذشته در پیام هایی جداگانه توسط سفارت این کشور 
در تهران و نیز ژان ایو لودریان وزیر خارجه، از بازگشت تحریم های ایران به شدت ابراز 
تاسف کرده و تصریح کردند که از شرکت های اروپایی برای مبادالت مشروع با ایران 
حمایت خواهند کرد. به همین دلیل است که استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا 
بر این باور است که کاهش سطح تحریم ها شاید بتواند همراهی اروپا را به دنبال داشته 
باشد و ممکن است سیاست حداکثری تحریم های آمریکا را در پیشبرد راهبرد خود 

منزوی کند.
احتمال تبدیل سوئیفت به ضد راهبرد علیه آمریکا

دلیل دومی که مخالفان تحریم های حداکثری به آن اشاره دارند، متوجه قطع رابطه 
ایران با سوئیفت است. به باور آن ها راهکاری که اروپا برای ممکن ساختن مناسبات 
مالی با ایران در نظر گرفته است، می تواند عمال منجر به شکل گیری یک مسیر 
ارتباطات مالی مستقل اروپایی شود که نه تنها از اهمیت سوئیفت می کاهد، بلکه عمال 
منجر به آن می شود که کشورهای دیگر به دنبال جایگزین کردن دالر با ارز دیگری 
از جمله با یورو باشند. در همین رابطه یکی از سخنگویان وزارت خارجه فرانسه به 
خبرگزاری رویترز گفته، راهکار مالی اروپا که برای ممکن ساختن تراکنش های مالی 
با ایران پیش بینی کرده است، اهمیتی بیش از مناسبات بازرگانی با ایران دارد و اروپا 
درصدد است که با استفاده از چنین شیوه هایی از کمپانی ها و شرکت های اروپا در 

معامالت بین المللی به طور درازمدت پشتیبانی کند.
این دوگانگی ها در سیاست فشار ایاالت متحده علیه ایران در داخل این کشور سبب 
شده تا حتی ریچارد نفیو که از او به عنوان معمار تحریم های ایران در زمان ریاست 
جمهوری باراک اوباما یاد می شود، در واکنش به پیام توئیتری جدید دونالد ترامپ 
اعالم کند: حقیقتا مشمئزکننده است. من مدت زیادی مسئول مستقیم تحریم های 
آمریکا علیه ایران بودم و از طراحی و اجرای آنها راضی بودم اما لذت نبردم. انجام چنین 
کاری رقت آور است و هزینه های انسانی واقعی خواهد داشت، لطفا آن را جدی بگیرید.

از سوی دیگر، همزمان با بازگشت مجدد تحریم های نفتی ایران، روز جمعه خبر 
مهمی نیز منتشر شد مبنی بر اینکه آمریکا قصد دارد هشت کشور را از تحریم خرید 
نفت ایران معاف کند. این کشورها شامل کره جنوبی، ژاپن، هند و چین می شود و 
گفتنی است که احتماالً ترکیه نیز جزئی از آنها خواهد بود. در همین راستا، بسیاری از 
کارشناسان این اقدام آمریکا را نوعی عقب نشینی در قبال تحریم های حداکثری تلقی 
کرده و اعالم کردند که مذاکرات میان آمریکا و خریداران عمده نفت ایران تاکنون برای 
واشنگتن اثری نداشته تا کاخ سفید ناچار شود به صورت موقت هم که شده، برای 

خریداران نفت ایران معافیت هایی در نظر بگیرد.
شرایط ایران متفاوت تر از دور قبلی تحریم ها است

طی گفت و گو با کارشناسان داخلی درخصوص بازگشت تحریم های ثانویه آمریکا، 
به خصوص تحریم هایی که قرار است از 13 آبان اجرایی شود و عمده هدف آن به 
صفر رساندن صادرات نفت ایران است، اغلب این کارشناسان تاکید دارند که هر چند 
نمی توان منکر تاثیرات منفی این تحریم ها شد، اما چند نکته نیز در این میان باید 
مدنظر قرار بگیرد. نخستین مساله، تنهایی آمریکا برای مقابله و تشدید فشار تحریمی 
بر روی ایران است. این امر برخالف دور قبلی تحریم ها که با همراهی اروپا و جامعه 
جهانی و ذیل چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل محقق شده بود، این بار با 

مخالفت گسترده به خصوص از سوی اتحادیه اروپا روبه رو شده است.
از سوی دیگر به صفر رساندن صادرات نفت ایران نیز مساله ای است که اغلب ناظران 
داخلی و خارجی بر روی آن تشکیک کرده و تاکید دارند، آمریکا با رصد کردن بازار 
و همچنین عدم همراهی اوپک که باعث خشم ترامپ در سخنرانی خود در مجمع 
عمومی سازمان ملل شد، به این نتیجه رسیده که این مهم تقریباً ممکن نخواهد بود. 
نکته دیگر نیز حاکی از آن است که آمریکا در حال حاضر در یک جنگ تجاری تمام 
عیار با متحدان سنتی خود در اروپا و همچنین چین است و با توجه به حمایت این 
کشورها از ادامه یافتن برجام، واشنگتن قادر نخواهد بود که در چند جبهه برای مقابله 

با ایران وارد کارزار جهانی شود.
بیانیه وزارت خارجه در مورد بازگشت تحریم ها

در چنین شرایطی روز گذشته وزارت خارجه کشورمان طی بیانیه ای اعالم کرد 
که اقدام آمریکا به لحاظ عینی و عملی نسبت به دوره 6 ماهه اخیر تبعات منفی 
اندکی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت و ایران با همکاری کشورهای دوست 
و تکیه بر ظرفیت های داخلی و توان بین المللی، قادر است چالش تحریم های آمریکا 
را پشت سر بگذارد و اجازه ندهد رژیم ترامپ به اهداف نامشروع خود نائل آید. این 
بیانیه می افزاید: ایران ضمن محکوم کردن اعمال غیرقانونی تحریم های آمریکا، از بیانیه 
مشترک خانم موگرینی، وزرای خارجه و وزرای خزانه داری سه کشور اروپایی و نیز 
بیانیه ها و مواضع دولت های روسیه و چین در قبال اقدام آمریکا و تعهد آنها به حفظ 
کانال های مالی با ایران و تداوم صادرات نفت و گاز کشورمان استقبال کرده و آن را 

گامی صحیح در مسیری درست می داند. 
خشم تندروها از ترامپ

در همین رابطه و با توجه به تحوالتی که در طول روزها و هفته های گذشته نسبت 
به سیاست تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران صورت گرفته است، شبکه خبری 
»ان بی سی« نیز در گزارشی از تنش میان اعضای کاخ سفید خبر داده و اعالم کرد: 
سیاست جنگ طلبان ضد ایرانی درخصوص به صفر رساندن صادرات نفت ایران محقق 
نشده است. بولتون و پمپئو همواره تاکید کرده اند که خواستار اعمال فشار حداکثری 
بر ایران هستند، اما دو روز مانده به تحریم ها هشت کشور را از تحریم های نفتی ایران 
معاف می کنند. در ادامه این گزارش آمده است که ابتدا قرار بود جان بولتون روز جمعه 
در پیامی ویدئویی بازگشت دور جدید تحریم های ایران را قرائت کند، اما به یکباره این 
برنامه لغو شد و به جای بولتون، پمپئو و منوچین اعالمیه خود را منتشر کردند. هر 
چند هنوز مشخص نیست که به چه دلیل برنامه بولتون لغو شده، اما آنچه مشخص 
است دولت ترامپ در حال عقب نشینی از راهبرد فشار حداکثری خود بر ایران است 
و همین مساله باعث عصبانیت شدید متحدان جمهوری خواه ترامپ در کنگره آمریکا 

شده است.

با ایران و سه کشور دیگر با پول ملی تجارت می کنیم
مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه گفت که کشورش قصد دارد 
مبادالت تجاری خود با ایران و سه کشور چین، روسیه و اوکراین را با پول 

ملی خود انجام دهد.
به گزارش ایرنا، چاووش اوغلو روز گذشته در حاشیه هجدهمین اجالس 
کشورهای عضو گروه D8 در آنتالیا با تاکید بر اهمیت استفاده از پول های ملی 
کشورهای عضو این سازمان در مبادالت تجاری افزود: استفاده از ارز ملی در 
دوره ای که برخی کشورها از نرخ ارز به عنوان اهرم فشار برای تحقق اهداف 
سیاسی استفاده می کنند، ضروری است. وی استفاده از پول ملی در تجارت 
میان کشورها را بهترین پاسخ در برابر فشارهای ارزی خارجی بیان کرده و بر 

استفاده از ارز ملی در مبادالت تجاری میان کشورهای عضو D8 تاکید کرد.

اشرف  غنی با مذاکرات صلح مسکو با حضور طالبان موافقت کرد
 وزارت خارجه روسیه اعالم کرد محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان 
با اعزام یک هیات بلندپایه سیاسی به مسکو برای مذاکره با طالبان موافقت 
کرده است. قرار است این مذاکرات روز نهم نوامبر )5 روز دیگر( برگزار شود.

روسیه در ماه اوت سال 2018 میالدی پیشنهاد برگزاری مذاکرات صلح  چندجانبه 
افغانستان را با حضور نمایندگان 12 کشور و طالبان مطرح کرده بود. با وجود انتشار 
اخباری از موافقت اشرف غنی با برگزاری این مذاکرات، سرانجام دولت وحدت ملی 
اعالم کرد گفت وگوهای صلح با طالبان باید در افغانستان و با هدایت حکومت این کشور 
برگزار شود. وزارت خارجه روسیه می گوید این نخستین بار است که هیاتی بلندپایه از 
نمایندگی طالبان از دفتر قطر در اجالس بین المللی مسکو با این درجه از اهمیت شرکت 

می کند. ایران، پاکستان، هند، چین و ایاالت متحده به این نشست دعوت شده اند.


