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ظریف در حاشیه جلسه هیات دولت:

روش و رفتار آمریکا هیچ اعتمادی
برای ایران باقی نگذاشته است

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان روز
گذشته در حاشیه جلسه دولت به در خصوص
صحبتهای رئیس ایاالت متحده آمریکا باید
برای مذاکره با ایران صداقت نشان دهند به
خبرنگاران گفت :آمریکاییها هیچ گاه در این
حوزه صداقت نداشتند و حرکت ترامپ یک
حرکت تبلیغاتی بود .یکی از دالیل مهمی که
میتوانیم طبق آن به این برسیم که آقای ترامپ
نه نسبت به مردم ایران و نه نسبت به تعهدات
بینالمللی آمریکا هیچ حساسیتی ندارد این است
که اولین تحریمی که ترامپ برگرداند تحریم
هواپیماها بود ،یعنی حتی قبل از روز ششم اوت
که دور اول تحریمها بازگشت اولین کاری که
آمریکا انجام داد این بود که ارسال 200هواپیما
را که قرار بود مردم ایران از آن استفاده کنند
را لغو کرد.
آنان بسیار نیاز دارند که به مردم ایران نشان
دهند که این بیاعتمادی متراکمی که در طول
 40سال اخیر ایجاد کردهاند برایش چه توضیحی
دارند .مردم ایران چه دلیلی دارند که احساس
نیاز کنند که الزم است با آنان به مذاکره بنشیند
به هر حال اگر بحث مذاکره باشد ما دو سال
مذاکره فشرده با آمریکا داشتهایم که نتیجهاش
برجام بود و آقای ترامپ از آن خارج شد .حال
چهطور میتوان اعتماد کرد که اگر به فرض
محال با آمریکا مذاکره تازهای هم انجام شد و
به توافق جدیدی هم رسیدیم آمریکا به آن پایبند
باشد ،بنابراین روش آمریکا و رفتارش نه تنها هیچ
اعتمادی برای ایران ،برای هیچ کشوری در دنیا
باقی نمیگذارد.
ظریف در پاسخ به این پرسش که معاونت
اقتصادی وزارت امور خارجه چه نقشی در
تسهیل صادرات در شرایط تحریم خواهد
داشت ،اظهار کرد :معاونت اقتصادی وزارت
امور خارجه وظیفهاش تسهیل است تا هم کار
فعاالن بخش خصوصی و هم فعاالن دولتی را
آسان کند و امکانات صادراتی را در خارج کشور
شناسایی خواهد کرد و زمینه را برای ارتباط
بخش خصوصی ما با بخش خصوصی سایر
کشورها فراهم خواهد کرد و بخش خصوصی
برای رسیدن به اهدافش کمک خواهد کرد .حتما
این فعالیت باید در شرایط بازگشت تحریمها
توسط آمریکاییها انجام شود .البته نکته قابل
توجهی که هست این است که امروز دنیا علیه
تحریمهای آمریکا ایستاده است و این در حالی
است که در گذشته سایر کشورها با آمریکا در
این زمینه هم همراهی میکردند.
واقعیتی که من دارم مشاهده میکنم این
است که بیش از فشار اقتصادی آمریکا با جنگ
روانی وارد شده است و این کار را با شرکای خود
انجام میدهد و سعی میکند آن را در ایران هم
پیاده کند .پس نباید فضای روانی ما متاثر شود
و آنچه که وجود دارد این است که دنیا عالقهای
ندارد تحریمهای آمریکا را عملی کند و کشورهای
مختلف دنیا سعی میکنند در این زمینه برای
خنثی کردن تاثیر آن عمل کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان در پایان تاکید کرد:
کارهایی که تا حاال اروپاییها انجام دادهاند نشان
میدهد که تا حدی در عمل متعهد به برجام
هستند و نشان میدهد که آنها میخواهند
نسبت به برجام متعهد باشند ،اما مهم این است
که اروپا چقدر میخواهد هزینه کند ،بنابراین
آنچه که مهم است این است که اروپا صرفا اراده
سیاسی انجام ندهد .باالخره این یک توافق است
که برای آنها از نظر حیثیتی و امنیتی بسیار مهم
است و باید ببینیم که آیا میخواهند برای آن
هزینه بکنند یا نه؟ حاال باید ببینیم که در برابر
تحریمهایی که در آینده شدیدتر خواهد شد نیز
اروپاییها چگونه عمل خواهند کرد.
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اتحادیه اروپا :با ایران همکاری نکنید ،تحریم میشوید

خط و نشان اروپا برای شرکتهای تحریم کننده ایران
دو روز پس از امضای بازگشت تحریمهای ثانویه
آمریکا علیه ایران توسط دونالد ترامپ و همزمان با
تالشهای اروپا و سایر شرکای برجام برای حفظ
توافق هستهای ،روز گذشته ناتالی توچی مشاور
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا اعالم کرد ،شرکتهای اروپایی که تجارت با
ایران را به دلیل تحریمهای آمریکا متوقف کنند با
مجازاتها و تحریمهای اتحادیه اروپا مواجه خواهند
شد .او تاکید کرد که این اقدام ضروری است و ما
مشغول ارائه پیامهایی به تهران هستیم تا آنها
متوجه تالش جدی ما برای نجات برجام شوند.
توچی مبنای چنین مجازات و تحریمهایی را به
قوانین مسدود کننده اروپا مربوط دانست و تصریح
کرد که چنین اقدامی نوعی گام نمادین و سیاسی از
سوی اروپا محسوب میشود.
راهی برای جبران خسارت شرکتهای اروپایی
مقامات اروپا به طور کلی معتقدند که در چنین
شرایطی و همزمان با کارشکنیهای آمریکا در قبال
توافق هستهای ،مهمترین هدفشان یافتن راهی
ت شرکتهای اروپایی است .در
برای جبران خسار 
همین رابطه است اعالم میکنند که قصد دارند
عالوه بر یافتن سازوکارهایی نظیر همکاری بانک
سرمایهگذاری اروپا و پیوند بانکهای ملی سه کشور
آلمان ،انگلیس و فرانسه با بانک مرکزی ایران ،از
قوانین مسدودساز برای بیاثر کردن تحریمهای
آمریکا استفاده کنند.
قوانین مسدود ساز نخستین بار در سال 1996
میالدی برای محافظت از کشورهای عضو اتحادیه
اروپا در برابر اجبار به تبعیت از تحریمهای آمریکا
علیه ایران و کوبا وضع شد .این اقدام موجب
شد شرکتهای اروپایی بتوانند به مدت یک دهه
تحریمهای آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرند .اگرچه
اتحادیه اروپا بعدا ً در مورد تحریم ایران با آمریکا از
سال  ۲۰۰۶به اینسو همکاری کرد و این مکانیسم را
تنها در مورد کوبا به کاربست ،اما اکنون و بالفاصله
پس از بازگشت مرحله اول تحریمهای علیه ایران،
این بسته مسدودساز برای ادامه همکاریها با ایران
توسط اتحادیه اروپا بهروز رسانی شده است.
برای حفظ برجام میجنگیم
همزمان با این اقدام و در حالی که فدریکا موگرینی
روز دوشنبه در نیوزیلند تجارت با ایران را ضروری
عنوان کرده بود ،دیروز هایکو ماس وزیر خارجه
آلمان ضمن نگرانی از عواقب اقدامات آمریکا بر علیه
ایران تصریح کرد که برای ماندگاری توافق هستهای
میجنگیم زیرا آن را همسو با منافع خود و امنیت
منطقه میدانیم .از سوی دیگر با وجود اما و اگرهای
ایجاد شده برای انتقال  300میلیون یورو به ایران و
تشکر سفیر آمریکا در آلمان از مقامات آلمانی برای
منتفی دانستن چنین موضوعی ،یکی از رسانههای
آلمانی به نقل از محافل دولتی آلمان گزارش داد:
دولت فدرال آلمان دلیل موجهی برای جلوگیری
از انتقال بحثبرانگیز  ۳۰۰میلیون یورو پول نقد

ناتالیتوچی
مشاورفدریکا
موگرینیمسئول
سیاستخارجی
اتحادیه اروپا اعالم
کرد ،شرکتهای
اروپایی که تجارت
با ایران را به
دلیلتحریمهای
آمریکامتوقف
کنند با مجازاتها
و تحریمهای
اتحادیه اروپا
مواجهخواهند
شد
واسطه تحریمهای آمریکا ترک خواهند کرد که از
میان آنها میتوان به توتال ،پژو ،رنو و دایملر آلمان
اشاره کرد .در این میان دو تفسیر متفاوت از موفق
بودن راهکارهای اروپا برای تداوم مراودات تجاری
و اقتصادی با ایران وجود دارد .در یک بخش از
این تفسیر کارشناسان معتقدند که فارغ از نیت
خیری که اروپا در تصویب قانون مسدود کننده
( )Blocking Statuteدارد ،اما این اقدامات توانایی
مانع شدن از اجرای تحریمهای واشنگتن را نخواهد
داشت زیرا قدرت اروپا در برابر تحریمهای ترامپ
محدود است .خبرگزاری دویچهوله آلمان در این
مورد گزارش میدهد :اتحادیه اروپا با تصویب قانون
مسدودساز به آن امید بسته است که آمریکا به
پیام سیاسی این قانون پی برده و به ایاالت متحده

نشان دهد که حاضر نیست در برابر سیاست
خشن و یکطرفه واشنگتن کوتاه بیاید .اما ابزارهایی
که اتحادیه اروپا برای نجات توافق هستهای در
اختیار دارد ،بسیار محدود هستند و قدرت این
ابرقدرت اقتصادی ،یعنی آمریکا ،بیشتر از اتحادیه
اروپا است .از سوی دیگر ،برخی از کارشناسان نیز
معتقدند اکنون دیگر فضای دوگانه میان ایران و
آمریکا مطرح نیست ،بلکه آغاز جنگ تجاری اروپا
با آمریکا به نوعی این دو قطب قدرت را در مقابل
یکدیگر قرار داده و در این میان اروپاییها برای فایق
آمدن بر سیاستهای تجاری آمریکا اکنون چارهای
جز یارگیری در عرصه بینالمللی نداشته و به همین
منظور است که با ایران در زمین جنگ اقتصادی
همراهیمیکنند.

درز سندی از نشست پوتین و ترامپ در فنالند

والدیمیر پوتین رئیس فدراسیون روسیه در جریان نشست
اخیر با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود در فنالند ،درخواست
ویژهای را برای کنترل تسلیحات خاص دو کشور به خصوص
سالحهای هستهای و فضایی ارائه کرده است.
براساس سند درز کرده روسی با عنوان مذاکره کنترل تسلیحات

*وحید سلوکی
روابط ایران و آمریکا در مقطع کنونی و به خصوص پس از
خروج آمریکا از برجام در یکی از حساسترین شرایط خود
قرار دارد .دولت آمریکا سعی کرده که مقدمات تهدید به
تحریم را بر ایران افزایش دهد و در همین جهت تالش
میکند نوعی اجماع جهانی برای بازگردان دوباره تحریم
ها علیه ایران صورت دهد؛ شرکت های اروپایی را با تهدید
و تطمیع از ایران خارج سازد ،عربستان را به افزایش تولید نفت
ترغیب کند تا جایگزین کاهش صادرات ایران شود.
فشارهای اقتصادی و البته عملیات روانی آمریکا طی روزهای اخیر سیر صعودی
بیشتری داشته و توئیتهای دونالد ترامپ این مساله را به خوبی آشکار و بیان
میکند .در این میان ،واکنشها و پاسخهای رئیس جمهوری کشورمان حسن
روحانی را هم می توان در برابر ترامپ قابل تحسین عنوان کرد چرا که همین اقدام
سبب شد که اروپاییها بیان کنند که ایرانیها قواعد بازی را به خوبی می دانند و
تسلیم نخواهند شد.

آمریکا علیه ایران پایبند خواهیم بود

یکی از شروط ایران برای ماندن در برجام پس از خروج آمریکا از توافق هستهای ،تضمین منافع ایران از سوی سایر شرکای برجام بود .در این میان
همزمان با نشست کمیسیون برجام در وین و ارائه بسته اقتصادی اروپا به ایران ،رئیس جمهوری کشورمان آن را ناامید کننده خواند و بر لزوم
اقدامات عملی از سوی اروپا تاکید کرد .حاال همزمان با بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران ،اتحادیه اروپا ضمن بهروز رسانی قوانین مسدودساز،
شرکتهای خود را در صورت عدم همکاری با ایران ،تهدید به تحریم کرده است.

یورو نیوز به نقل از نشریه پولتیکو گزارش داد

یادداشت

به خاطر ملتمان به تحریمهای

mrezasattari62@gmail.com

محمدرضاستاری

به ایران نمیبیند .روزنامه هندلزبالت همچنین در
گزارش خود آورده است که وجود تنها یک سوءظن
برای عدم انتقال این پول به ایران کافی نیست.
اروپا تا کجا با ایران است؟
با وجود حمایتهای اروپا و سایر شرکای برجام
در خصوص حمایت از ایران در برابر تحریمهای
آمریکا ،مشکالتی نیز با بازگشت این تحریمها
گریبانگیر کشورهای دیگر خواهد شد ،به خصوص
آنکه با توجه به حجم مراودات مالی میان اروپا
و آمریکا و نیز دستان بسته دولتهای اروپایی
برای اعمال دستور به بخش خصوصی ،تضمین
همکاریهای آتی این شرکتها با ایران کمی
دشوار است .در طول ماههای گذشته شرکتها
و موسسات مختلفی اعالم کردهاند که ایران را به

نخست وزیر عراق:

که در اختیار نشریه پولتیکو قرار گرفته ،در جریان نشست دو
طرف که  25تیرماه در هلسینکی برگزار شد ،پوتین به رئیس ایاالت
متحده آمریکا پیشنهاد کرده تا بر اساس توافقی پنج ساله موضوع
کنترل سالحهای هستهای را در قالب معاهدهای به نام شروع
دوباره به جریان بیندازند.
به گزارش یورو نیوز ،سند روسی حاوی مجموعهای از زمینههایی
است که دو کشور میتوانند با هدف کاهش خطرات توسعه
سالحهای هستهای با یکدیگر همکاری کنند .این سند هدف از این
همکاری را بازسازی اعتماد از دست رفته میان دو کشور عنوان
کرده است .جزئیات بیشتری که در این سند ارائه شده نشان
میدهد که پوتین عالقهمند است تا دو کشور روسیه و آمریکا
همچون گذشته بر اقدامات سنتی خود در مورد کنترل سالحهای
هستهای متمرکز شوند .با این حال صحت و سقم سندی که
در اختیار پولیتیکو قرار گرفته تاکنون از سوی منابع رسمی تایید
نشده است .همچنین سند فاش روسی نشان میدهد که رئیس
فدراسیون روسیه از همتای آمریکایی خود خواسته تا با توجه به
تجربه حاصل از تنشهای رخ داده در شرق اروپا اقدامهای الزم
را بری جلوگیری از رویارویی نظامی یا تداخل تحرکات نظامی دو
کشور در اروپا انجام دهند .پوتین الزمه موفقیت در این خصوص

را افزایش اعتماد میان دو طرف از طریق افزایش شفافیت نظامی
عنوان کرده است.
روسیه همچنین پیشنهاد داده که در ابتدای امر با بهرهگیری از
توان کارشناسان امر ،انواع سالحهای هستهای دو طرف شناسایی
و راهکارهای کنترل آنها ارائه شود و سپس با برگزاری نشستهایی
در سطح معاون رئیس جمهوری و معاونان وزرای خارجه دو
کشور موضوع برقراری ثبات استراتژیک از جمله مساله پیچیده
سوریه مورد بحث قرار گیرد .روسیه همچنین از آمریکا خواسته
تا نشستهایی تکمیلی را نیز با حضور رؤسای جمهوری و وزرای
دفاع دو کشور برگزار کنند .در همین راستا ،جان رود معاون وزیر
دفاع آمریکا در ماه گذشته تأیید کرده بود که برگزاری نشستهایی
با عنوان ثبات استراتژیک در حال برنامهریزی و زمانبندی است.
گفتنی است ،نخستین دور از مذاکرات رسمی والدیمیر پوتین
و دونالد ترامپ در خصوص مسائل مهم دو جانبه و جهانی،
 ۱۶ماه ژوئیه و در شهر هلسینکی ،پایتخت فنالند برگزار شد.
جلسه دو رهبر قدرتمند جهان بیش از دو ساعت به طول انجامید
و با شرکت در یک ضیافت ناهار به پایان رسید .هر دو رئیس
جمهوری پس از این نشست به رسانهها گفتند که گامی بزرگ
برای حل مساثل فیمابین برداشته شده است.

چرایی رویکرد جدید ایران به آمریکا
آمریکا و متحدان منطقهای این کشور ،سعی دارند فشارها علیه جمهوری اسالمی
ایران را به نحوی پیش ببرند تا مولفههای قدرت ایران در سطوح منطقهای و بینالمللی
را خنثی کرده و حتی به صفر برسانند و از سوی دیگر جمهوری اسالمی ،در نظر
کشورهای منطقه و بینالمللی به عنوان یک قدرت برتر شناخته نشود .در واقع دونالد
ترامپ رئیس ایاالت متحده آمریکا با مطرح کردن توافق جدید و جامع آن هم با شرایط
خودش ،هدف تخلیه ایران از مولفههای قدرت برتر و هژمونی جمهوری اسالمی را
دارد.
در نگاهی واقع گرا به اهداف آمریکا ،دونالد ترامپ به سوی خنثی کردن ایران و
تبدیل جمهوری اسالمی به یک کشور ضعیف جهت سیطره برآن ،وضعیت حساسی
را پیش روی دولت و ملت ایران قرار داده است .در مراحل حیاتی و سرنوشت ساز
ضرورت دارد که تصمیمات مهم گرفته شود .بر این اساس جمهوری اسالمی ایران
باید خویشتنداری منطقی با هدف حفظ منافع ملی در پیش گرفته و در عین حال به
نحوی با طرف مقابل رفتار صورت گیرد تا دولت آمریکا و در راس آن دونالد ترامپ که
همچون فرد کاسبکاری است درک کند که مقابله با ایران هزینههای هنگفتی برای این
کشور در ابعاد مختلف دربر خواهد داشت.

طی چند وقت گذشته رئیس جمهوری ،پیامهای روشن ایران مبنی بر توانایی بستن
تنگه هرمز ،در راستای منافع ملی را داده که با استقبال داخلی روبهرو شد.
لذا با توجه به آنچه آمد باید گفت رویکرد جمهوری اسالمی ایران به ارسال پیام
در تقابل به تهدیدات آمریکا و وابستگان او ،مبتنی بر مبانی و دالیل منطقی است.
تهدیدات ایران خطاب به آمریکا ،در محاسبات دولت ترامپ معنادار تلقی میشود و
محاسبات آنان را تغییر میدهد .همان طور که گفته شد این امر برای فردی همچون
ترامپ که تنها به افزایش سرمایههای آمریکا و باج گرفتن از شرکای خود میاندیشد،
هزینه دربر خواهد بود و او را از وارد شدن به یک بازی پرهزینه برحذر میدارد .ایران
همچنان باید به کشورهای اروپایی فرصت داده تا بسته پیشنهادی معتبر و همراه
با ضمانتهای اجرایی را به تهران ارائه کنند .از سوی دیگر جمهوری اسالمی ایران
می تواند با فعالسازی مذاکرات با کشورهای منطقهای و فرامنطقهای ،فرصتهای
سرمایهگذاری در ایران را به اروپا نشان دهد و همچنین از ظرفیتهای اقتصادی
کشورهای نوظهور حداکثر بهرهبرداری را در برابر تهدیدات آمریکا به کار برد.
*کارشناس مسائل بینالملل

نخستوزیر عراق در واکنش به از سرگیری
تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت که ما
مخالف وضع تحریم علیه ایران هستیم اما
بغداد به منظور حمایت از ملت عراق به این
تحریمها پایبند خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،به نقل از اسپوتنیک عربی،
حیدرالعبادی ،نخست وزیر عراق در یک
نشست هفتگی در پاسخ به سوالی در رابطه با
ی تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت:
از سرگیر 
ما کامال مخالف تحریمهای بینالمللی هستیم
و عراق هزینه سنگینی برای تحریمهایی که
به مدت  13سال علیه آن اتخاذ شد پرداخت
کرد .تحریمها بر اساس تضغیف نظام پیشین
(عراق) علیه ما تحمیل شد اما منجر به تضعیف
ملت ،ایجاد شکاف در جامعه ،از بین بردن
بافت اجتماعی و ایجاد پدیدههایی شد که از
قبل نبودند .این تحریمها نه تنها آن نظام را
از بین نبرد بلکه به ظلم و استبداد خود ادامه
داد و قوی تر شد چراکه شهروندان ضعیف
شده بودند.
وی افزود :ما تحریمها را یک خطای اساسی
و استراتژیک میدانیم و با آن همراهی نخواهیم
م هستیم اما به منظور
کرد .ما مخالف تحری 
حمایت از ملتمان به آن پایبند خواهیم بود.
العبادی ادامه داد :ما نیز همانند دیگر کشورهای
جهان جز از طریق بانک فدرال عراق نمیتوانیم
از دالر استفاده کنیم .حصار و تحریم جوامع
را نابود میکند .ما مخالف تحریمها هستیم.
نمیتوان تنها به خاطر یک هدف سیاسی یک
ملت کامل را ضعیف و گرسنه کرد .وی افزود:
ما مخالفت تحریم هستیم ممکن است به آن
پایبند باشیم زیرا کشورهای بزرگتر از ما پایبند
هستند ،اگر پایبند نباشیم شکست خواهیم
خورد ،من از تحریمها راضی نیستم اما این
مساله به این معنا نیست که من خدمتی را
ارائه دهم و یا خودم را اذیت کنم ،من به عنوان
نخست وزیر عراق نمیتوانم موضعی اتخاذ
کنم که به ضرر شهروندانم باشد .نخست وزیر
عراق در پایان گفت که برخی ها از ما دعوت
میکنند که حامی مستضعفین باشیم و ما
حامی مستضعفین هستیم ،برخی مصلحت
دیگران را به مصلحت مردم ترجیح میدهند.
ما به کشورهای همسایه تجاوز نمیکنیم اما
اولویت ما ملت ما است و موضع ما مخالفت با
تحریمها است.
صحبتهای حیدر العبادی در حالی مطرح
میشود که روز گذشته عمار الحکیم رهبر
جریان حکمت ملی عراق با بیان اینکه عراق باید
در این بحران راه تنفس ایران باشد ،تصریح
کرد :وظیفه دینی و اخالقی ما ایستادن در کنار
ایران است چرا که این کشور در کلیه بحرانها
کنار ما ایستاد.
از سوی دیگر نیچروان بارزانی ،نخست وزیر
اقلیم کردستان عراق نیز در یک نشست خبری
در اربیل در واکنش به از سرگیری تحریمهای
آمریکا علیه ایران گفت که موضع اقلیم
کردستان در رابطه با تحریمهای آمریکا علیه
ایران در چارچوب موضع بغداد است هر چند
که ابعاد تحریمهای آمریکا علیه ایران هنوز برای
کردستان عراق غیرواضح است.

جنگ تجاری آمریکا با چین وارد
مرحلهای جدید شد

رابرت الیتیزر نماینده تجاری آمریکا اعالم
کرد :واشنگتن طرح اعمال تعرفه وارداتی بر
 ۱۶میلیارد دالر دیگر از کاالهای چینی را نهایی
کرده است.
مطابق این بیانیه و در دور دوم جنگ تعرفه
م شده مشمول  ۲۵درصد
ها ،محصوالت اعال 
تعرفه بیشتر خواهند شد و اداره گمرک و
حفاظت مرزی آمریکا از روز  ۲۳اوت (اول
شهریور) تعرف ه های گمرگی جدید را روی آنها
اجرا خواهد کرد.
 ۲۷۹قلم کاالیی که در اواخر اوت تحت تاثیر
تعرفه ها قرار خواهند گرفت ،اکثرا کاالهای
صنعتی نظیر تراکتورها ،لولههای پالستیکی،
و تجهیزاتی مانند سرعت سنج هستند .این
دومین بسته از کاالهای چینی است که
مشمول تعرف ه های آمریکا میشود و آخرین
نمود گسترده ترین جنگ تجاری میان چین و
آمریکا محسوب میشود.
به گزارش شفقنا ،دولت ترامپ ماه ژوئیه
روی  ۳۴میلیارد دالر از کاالهای چینی تعرفه
 ۲۵درصدی اعمال کرد .پکن هم در یک اقدام
تالفیجویانه روی همین میزان کاالی وارداتی از
آمریکا تعرفه اعالم کرد.

