
نشریه آمریکایی در یادداشتی با اشاره به تمایل رئیس جمهور 
آمریکا به خروج از منطقه غرب آس��یا، تصریح کرد ترامپ در 
حال پیاده س��ازی طرحی است که اوباما و بوش آن را به زبان 
آورده بودند. نش��ریه آمریکایی فارین پالیسی، در یادداشتی به 
قلم استفن کوک، تحت عنوان ایران اکنون مالک خلیج فارس 
اس��ت، نوشت: برای مدت ها این واقعیتی پذیرفته شده بود که 
در چارچ��وب جامعه سیاس��ت خارجی آمریکا، اگر کش��وری 
تنگه هرمز را ببندد یا در روند کش��تی رانی در آن اخالل کند، 
ایاالت متحده و متحدانش با نیرویی بزرگ برای دفاع از آزادی 

کش��تی رانی وارد عمل می ش��وند. با این حال، در این روزگار 
مشخص شده که واقعیات قدیمی و قواعد محکم چیزی بیش 

از تخیالت نیستند.
فارین پالیس��ی می نویس��د که ایاالت متحده مبالغی بس��یار 
در دهه ه��ای گذش��ته برای انجام چن��د کار از جمله حفاظت 
از خط��وط دریای��ی هزینه کرده ام��ا این کار دیگ��ر از منظر 
رئیس جمه��ور فعل��ی آمریکا در راس��تای منافع این کش��ور 

نیست.
نویس��نده سپس به توئیت تاریخ 24 ژوئن دونالد ترامپ اشاره 

کرده که نوش��ته بود چین 91 درص��د و ژاپن 62 درصد نفت 
خ��ود را از تنگه هرمز وارد می کنند پس چرا آمریکا باید بدون 

دریافت پولی برای جبران، از این تنگه حفاظت کند؟
اس��تفن کوک در ادامه تصریح می کن��د: هرکس هنوز معتقد 
اس��ت که ایاالت متحده مستقیما وارد چالش با ایران می شود 
باید بار دیگر توئیت ترامپ را بخواند. البته مس��اله فراتر از آن 
است. این پیشقراول آن چیزی است که وارد سیاست خارجی 
آمریکا خواهد ش��د. یادداش��ت نویس فارین پالیسی می افزاید: 
ایاالت متحده در حال ترک خلیج فارس اس��ت؛ نه امس��ال و 
س��ال آینده، اما تردیدی نیس��ت که آمریکا در مسیر خروج از 

این منطقه قرار دارد.
وی مدعی ش��ده که ج��دا از توئی��ت رئیس جمه��ور آمریکا، 
بی عملی واش��نگتن در برابر آنچه وی تحریکات ایران خوانده، 
نش��انه دیگری بر آمادگی آمریکا برای خروج از منطقه خلیج 
فارس اس��ت. نویس��نده با اش��اره به دیدار اخیر بین مقامات 
امارات��ی و ایران��ی در خصوص امنیت منطقه می نویس��د: روز 
چهارش��نبه، اماراتی ها و ایرانی ها برای اولین بار در شش سال 
گذش��ته دیدار کردند. این تحولی مثبت اس��ت. در حالی که 
ه��ر دو طرف می گویند ای��ن دیدار عادی و در س��طح پایین 
بوده، تردیدی نیست که بی عملی آمریکا باعث شده تا مقامات 
ابوظب��ی در خصوص نحوه مقابله با چالش ای��ران دوباره فکر 

کنند، که ممکن اس��ت در تعارض ب��ا تالش های آمریکا برای 
منزوی کردن ایران قرار گیرد.

کوک در بخش دیگری از این یادداش��ت به طرح آمریکایی ها 
برای ایج��اد ائتالفی در منطقه برای امنی��ت دریایی پرداخته 
و می گوید: به نظر می رس��د این طرح کش��وری است که یک 
پای��ش را بیرون از منطقه گذاش��ته و ترجیح می دهد بیش از 

این در این منطقه به دردسر نیفتد.
در بخ��ش دیگری از این یادداش��ت می خوانی��م: البته دولت 
ترامپ 1500 نیرو و تعدادی هواپیمای بیشتر به خلیج فارس 
فرس��تاده اما آنها بازدارندگی خ��ود را ثابت نکرده اند و به نظر 
نمی رسد رئیس جمهور )ترامپ( تمایلی به استفاده از نیروهای 

آمریکایی داشته باشد.
در فراز پایانی یادداش��ت اس��تفن کوک، آمده اس��ت: ترامپ 
عملیاتی کردن چیزی را ش��روع کرده که جورج بوش و باراک 
اوباما، روس��ای پیش��ین جمهور آمریکا آن را در پانزده س��ال 
گذشته به طرق مختلف بیان کرده بودند؛ ایاالت متحده اکنون 
از بابت انرژی مستقل است و خلیج فارس دیگر اهمیتی را که 
زمانی برای آمریکا داشت، ندارد. شاید این خیلی دقیق نباشد 
ام��ا ترامپ اهمیتی نمی ده��د. او می خواهد خاورمیانه را ترک 
کند و ایاالت متحده نیازی به نفت ندارد؛ خلیج فارس، مشکل 

دیگران است. تسنیم  
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تکذیب یک ادعا 
مقام سابق پنتاگون ادعای ترامپ درباره لغو حمله به 

ایران را  رد کرد
ویلی��ام مک راون به صراحت اعالم کرد که »س��خت 
اس��ت باور کنم« که ترام��پ در لحظات آخر و پس از 
اطالع درب��اره تلفات احتمالی ط��رح حمله را متوقف 

کرده است.
وی با اتکا به تجارب گذشته اش در موقعیت های مشابه 
اعالم کرد: وقتی رئیس جمهوری و مشاور امنیت ملی 
همان بار اول درخواس��ت دریاف��ت گزینه های نظامی 
را ارائه می کنند تخمین ش��مار تلفات بخشی معمول 
از این گزارش دهی های دقیق به آنهاس��ت که به آنها 

تحویل می شود.
مک راون گفت: صادقانه بگویم، وقتی ش��نیدم رئیس 
جمهوری در دقیقه آخر بود که متوجه ش��د این اقدام 
تلفاتی خواهد داش��ت، باور کردنش برایم س��خت بود 
زیرا وقتی موضوع حمله به یک هدف مطرح می ش��ود 
تخمی��ن ش��مار تلفات تقریبا بخش��ی همیش��گی از 

گزارش های نظامی است. ایسنا 

طرح ترام�پ علیه ای�ران در خلیج 
فارس ائتالف تک نفره شد

پایگاه خبری-تحلیلی پولیتیکو در تحلیلی روز جمعه 
ط��رح رئیس جمهور آمریکا علیه ایران در خلیج فارس 

را ائتالف تک نفره توصیف کرده است.
پایگاه پولیتیکو می نویسد: جورج اچ.دبلیو بوش )جورج 
بوش پدر( رهبری ائتالفی متشکل از حدود ۳0 کشور 
را به عهده داش��ت که توانس��ت در سال 1991 صدام 
حس��ین را از کوی��ت بیرون براند. ج��ورج دبلیو بوش 
)بوش پس��ر( هم ائتالف خودش، موس��وم به "ائتالف 
کش��ورهای داوطلب" را برای حمله به عراق در س��ال 

200۳ تشکیل داد.
به نوش��ته این رس��انه، اما ائتالف دونالد ترامپ برای 
محافظ��ت از نفتکش ه��ا در برابر س��تیزه جویی های 
ادعایی ایران ظاهراً فقط یک عضو دارد: ایاالت متحده. 
انگلیسی ها خرده گرفته اند، فرانسوی ها تعهدی به این 
ائتالف ندارند و آلمان ها چارش��نبه به صراحت پاس��خ 

نه دادند.
رس��انه آمریکایی دلی��ل این رفتار متح��دان اروپایی 
آمریکا را اقدام سال گذش��ته دونالد ترامپ در خروج 
از توافق هس��ته ای با ایران دانسته و نوشته اروپایی ها 
گمان می کنند این اقدام آمریکا بوده که موجب شده 

رفتارهای فعلی ایران شکل بگیرد. فارس

تحریم وزیر خارجه یک کشور، امری بی سابقه است
کارش��ناس مس��ائل بین الملل درب��اره تحریم محمد 
جواد ظریف توسط دولت آمریکا گفت: مسئله تحریم 
وزی��ر خارجه یک کش��ور به این صراحت و ش��فافیت 
که در مورد ظریف رخ داده اس��ت، امری بدون سابقه 
است. در تاریخ دیپلماس��ی جهان مواردی بوده است 
ک��ه دولت آمری��کا در خصوص ورود و ت��ردد مقامات 
برخی کش��ورها موانع��ی ایجاد کرده باش��د. از جمله 
آن ه��ا در س��ال 19۸۸ درباره یاس��ر عرف��ات رهبر 
فلسطین اعمال ش��د. مجید تفرشی افزود: فارغ از بی 
س��ابقه بودن چنین اقدامی باید به این مس��ئله توجه 
داش��ت که همواره نیروهای تن��دروی داخل ایران در 
اثب��ات زیان برجام برای ایران ب��ه حمایت جناحی از 
سیاس��یون آمریکا از برجام اش��اره می کردند. اما این 
اقدام دولت ترامپ نش��ان داد که تحلیل آنها اش��تباه 
اس��ت. اگر برجام برای ایران نفع نداش��ت با تاثیرگذار 
نبود، آمریکا دس��ت به چنین اقدامات بی سابقه علیه 
دس��تگاه دیپلماس��ی ایران نمی زدند. برخالف ادعای 
نیروه��ای تن��دروی داخلی اگر انجام برج��ام به زیان 
مناف��ع ایران بود پذیرش چنین هزینه هایی از س��وی 

دستگاه دیپلماسی آمریکا توجیهی نداشت.
تفرشی با موفق توصیف کردن کنش های دیپلماتیک 
ای��ران گف��ت: عملکرد ترامپ واکنش غی��ر متعارف و 
نابخردانه ای بود که نمایانگر توانایی دستگاه دیپلماسی 
کشورمان است. هرچند که باید توجه داشت بخشی از 
این توانمندی به خود ساختار وزارت خارجه کشور باز 
می گردد. اما بخش مهمت��ری از این کامیابی و اقتدار 
را باید در توانمندی های ش��خص محمد جواد ظریف 
جس��تجو کرد. وی تصریح کرد: این نقاط قوت فردی 
وزیر خارجه نباید باعث بری دانس��تن دستگاه وزارت 
خارجه از نقاط ضعف دانس��ت. معموال در کشور های 
توس��عه یافته جهانی وزرا و مس��ئولین ارشد، از بدنه 
دستگاه دیپلماس��ی خود عقب ترهستند و سیستم از 
افراد بهتر کار می کند، اما در ایران و به خصوص مورد 
شخص ظریف، این ش��رایط کامال متفاوت بوده و این 
وزیر اس��ت که از دس��تگاه دیپلماسی جلوتر و موفقتر 
حرک��ت می کند و ش��اید یکی از دالیلی که ش��خص 
وزیر امور خارجه م��ورد تحریم های دولت آمریکا قرار 

می گیرد به این مسئله بر گردد.
ای��ن محقق تاری��خ و امور بین الملل��ی افزود: موضوع 
دیگری که در این اقدام دولت آمریکا باید مورد توجه 
قرار بگیرد، تناقض های دولت آمریکا در قبال مواجهه 
با ایران است. دولت آمریکا اصرار دارد که ادامه برجام 

به نفع ایران است.  ایرنا 

اخبار

از نگاه دیگران 

درحالی وزارت خزانه داری آمریکا وزیرخارجه کش��ورمان را 
تحریم کرده اس��ت که ناظران سیاس��ی بر ای��ن باورند ذلت 
آمریکایی با این اقدام مش��خص ش��د و این تحریم ناش��ی از 
تغیی��ر رویکرد محمد جواد ظریف از مذاکره صرف به رویکرد 
مقاومت ب��ه منظور دفاع از حقوق ملت ایران و نش��ان دادن 

وجهه اقتدار جمهوری اسالمی ایران است. 
وزارت خزان��ه داری آمری��کا، اعالم کرد محمدج��واد ظریف، 
وزی��ر خارجه ایران را در فهرس��ت تحریم ها قرار داده اس��ت. 
این اقدام کم س��ابقه دیپلماتیک آمریکا یک ماه پس از فرمان 
اجرای��ی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کش��ور، در اعمال 

تحریم هایی علیه دفتر مقام معظم رهبری انجام می شود.
البته در ادامه گس��تاخی آمریکایی ها، مشاور امنیت ملی کاخ 
س��فید گفت هدف دولت آمریکا از تحریم وزیر خارجه ایران 
این بوده که نش��ان داده شود واشنگتن فعالیت های او را قابل 

تحریم می داند.
ج��ان بولتون گفت: هدف ما در اینجا این اس��ت که به رژیم 
و ایران -که توس��ط رونال��د ریگان، حامی تروریس��م دولتی 
قلمداد شده-نشان بدهیم که ما فعالیت های او را قابل تحریم 
می دانی��م. م��ا هر دارایی  ک��ه او در ایاالت متحده داش��ت را 
توقی��ف و فعالیت ه��ای او و افرادی که ب��ا او مبادله می کنند 

را محدود کرده ایم
بولتون در ادامه درباره اقدام دولت آمریکا برای تحریم ظریف 
اضافه کرد: این کارمان این پیام را ارسال می کند که ما جواد 

ظریف را سخنگویی نامشروع برای ایران قلمداد می کنیم.
ح��اال وزیر خارجه کش��ورمان در واکنش به تحریم ش��دنش 
توس��ط دولت آمریکا نوش��ت: آیا مردم آمریکا برای شنیدن 

صدای من به مجوز خزانه داری آمریکا نیاز دارند؟
محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران که در 
لیست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته است 
در این باره در توئیتر نوش��ت: "م��ا می دانیم گفت وگو و صلح 
خواهی تهدیدی برای موجودیت تیم بی اس��ت؛ و از آنجا که 
دلیل تحریم من را س��خنانم عنوان کرده اند، آیا مردم آمریکا 
به مج��وز اوفک  )دفت��ر کنترل دارایی ه��ای خارجی وزارت 
خزانه داری آمریکا( برای خواندن نوش��ته های من و یا گوش 

دادن به مصاحبه هایم نیاز دارند؟!"
وزارت خزان��ه داری آمریکا در حالی نام محمد جواد ظریف را 
در فهرست تحریم ها قرار داده است که افرادی که نام آنها در 
این فهرس��ت قرار گرفته با مسدود شدن دارایی های خود در 
آمریکا روبرو خواهند ش��د و اتباع آمریکایی اجازه داد و ستد 

مالی با آنها را نخواهند داشت.
این اقدام پس از آن صورت گرفته اس��ت که ظریف در س��فر 
اخیر خ��ود به آمری��کا با تع��دادی از رس��انه های آمریکایی 

گفت وگو کرد.
مای��ک پامپئو وزی��ر خارجه آمریکا صراحت��ا از مصاحبه های 
ظریف ابراز خشم کرده و پس از اعالم تحریم ظریف، با انتشار 

پیامی در توئیتر، از این اقدام استقبال کرده است.
در همین حال س��یدعباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه 
جمهوری اس��المی ای��ران در واکنش به تحری��م محمدجواد 
ظریف وزیر خارجه کشورمان توسط دولت آمریکا در حساب 
کاربری خود در توئیتر نوشت: »اوج تناقض و حماقت رهبران 
آمریکا آنجاس��ت که بارها دکتر ظریف را در سیاس��ت ایران 
کاره ای نمی دانن��د اما با نابخردی محض دس��ت به تحریم او 
می زنن��د! آمریکایی ها از منطق ظری��ف و هنر مذاکراتی او به 

شدت واهمه دارند.
البته ش��خصیت های بی��ن المللی نیز به تحری��م وزیرخارجه 

کش��ورمان واکنش نش��ان دادند چنانچه رئیس شورای عالی 
سیاسی یمن متذکر ش��د، تحریم های آمریکا علیه وزیر امور 

خارجه ایران گواهی بر ضعف و ذلت سیاسی آمریکا است.
محمدعلی الحوثی در توئیتر نوشت: این تحریم ها ایرانی ها را 
هوشیار می سازد و باعث می شود آنها پیش از هرگونه استقبال 

از )مذاکره با( آمریکا، در محاسبات خود تجدیدنظر کند.
از س��ویی دیگر دیمیتری پولیانس��کی گفت: گاهی فهمیدن 
اینکه در ذهن آمریکایی ها چه می گذرد کار بس��یار دشواری 
اس��ت. ]ذهن آنها[ کماکان برای من یک معما اس��ت. ذهن 

آمریکایی ها مانند ذهن یک زن بسیار پررمز و راز است.
آنتونیو گوترش دبیر کل س��ازمان مل��ل متحد در واکنش به 
تحری��م آمریکا علی��ه وزیر خارجه جمهوری اس��المی ایران، 

گفت خواستار خویشتنداری حداکثری همه طرف هاست.
وزارت امور خارجه آلم��ان در واکنش به اقدام ایاالت متحده 
آمریکا در تحریم محمدج��واد ظریف وزیر خارجه ایران، این 
اق��دام را نفی راه حل های دیپلماتی��ک توصیف و اعالم کرد: 

»بنابراین ما این اقدام را درست نمی دانیم.«
وزارت خارجه آلمان می گوید: در شرایط کنونی مهم است که 
کانال های ارتباطی را حفظ کنیم تا جلوی تش��دید تنش ها را 
بگیریم. این وزارتخانه افزوده که وزیران خارجه آلمان، فرانسه 
و بریتانی��ا در تماس منظم با جواد ظریف قرار دارند و به این 

کار ادامه خواهند داد.

 تحری�م ظریف نش�ان داد که مذاکره طلب�ی آمریکا 
فریبی بیش نیست

در همین حال مقامات کسورمان نیز به این تحریم نابخردانه 
والکنش نش��ان دادند و آن را نشانه فربب کاری آمریکایی ها 
بر شمردند؛ وزیر پیشین امور خارجه با اشاره به تحریم ظریف 
گفت: این اقدام نشان داد که مذاکره طلبی آمریکا فریبی بیش 
نیس��ت و منظور آن ها از مذاکره، پذی��رش بی چون و چرای 

نظرات غیرمنطقی و حق  به  جانب آمریکا است.
س��ید کمال خرازی عنوان کرد: رئیس جمهور و وزیر خارجه 
آمریکا دائماً تقاضای مذاکره با ایران را مطرح و در عین حال 
رئیس دیپلماس��ی کش��ور را تحریم می کنند؛ این خود نشان 
می دهد که مذاکره طلبی آمریکا فریبی بیش نیست و منظور 
آن ها از مذاکره، پذیرش بی چون و چرای نظرات غیرمنطقی 
و حق  به  جانب آمریکا و تسلیم ایران دربرابر مواضع زورگویانه 

آنهاست.
وی اف��زود: رئیس جمهور آمریکا حتی در برابر متحدان خود 
نی��ز یکجانب��ه عمل می کند و آن ها ه��م در مذاکره با آمریکا 
بر س��ر مس��ائل اروپا و مس��ائل بین المللی کمترین توفیقی 

نداشته اند.
رئیس ش��ورای راهبردی رواب��ط خارجی تاکید ک��رد: اقدام 
دول��ت آمری��کا در تحریم ظری��ف به معنای اس��تیصال کاخ 
سفید در برابر زبان گویای جمهوری اسالمی ایران است؛ البد 
رس��انه های آمریکایی هم از این به بعد ب��ه دلیل این تحریم 
برای مصاحبه با ظریف با مشکل روبرو خواهند بود؛ باید دید 
رسانه ها و ش��بکه های اجتماعی در برابر چنین اقدام مغایر با 
آزادی بیان چگونه برخورد خواهند کرد و آیا رس��الت خود را 

دنبال خواهند کرد یا به سکوت خواهند گذراند.
خرازی گفت: س��ران دولت آمریکا بای��د بدانند که این اقدام 
آن ها نیز همانند سایر اقدامات قلدرمآبانه آن ها هیچ نتیجه ای 
در بر نخواهد داش��ت و بالعکس موجب آگاهی و اتحاد بیشتر 
ملت ایران و مقاومت و ایس��تادگی آن ها در برابر فش��ارهای 

آمریکا و مؤید مظلومیت ایران خواهد بود.

وزیر پیش��ین امور خارجه تصریح کرد: آن ها درک نمی کنند 
که در برابر مردمی با هزاران سال تمدن درخشان و برخوردار 
از ت��وان مقاومت، تدبیر و اقدام نباید ای��ن چنین عمل کرد. 
باشد که یک بار دیگر شکست دولت مردان آمریکا را جهانیان 

به مشاهده بنشینند.
آمریکا با تحریم ظریف منطق و استدالل را هدف گرفت

سفیر ایران در دانمارک تحریم وزیر خارجه را اوج استیصال و 
سردرگمی دولت آمریکا خواند و گفت: آمریکا پس از ناکامی 
های پی در پی در مجامع بین المللی، تروریس��م اقتصادی و 
تشکیل ائتالف علیه مردم ایران حاال با تحریم ظریف، منطق 

و استدالل را هدف گرفته است.
مرتض��ی مرادیان در صفحه توئیترش نوش��ت: این یعنی اوج 
اس��تیصال، س��ردرگمی و درماندگی. بدون ش��ک محبوبیت 

ظریف بیشتر و سخنانش بهتر شنیده خواهد شد.

ماهیت واقعی ادعای پوشالی آمریکا برای مذاکره مشخص 
شد

رایزن نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت: رژیم آمریکا 
ادعا می کند به دنبال نیل به توافق جامع با ایران ازطریق 
مذاکره اس��ت، اما با تحریم ظری��ف، ماهیت واقعی این 

ادعای پوشالی مشخص شد.
عل��ی حاجیالری اف��زود: جمهوری اس��المی ایران به 
عنوان کشوری که برای چهار دهه با اقدامات یکجانبه  
غیرقانون��ی و ناعادالن��ه  آمریکا ازجمل��ه تحریم  های 
توجیه ناپذیر، بی س��ابقه، غیرقانونی و ضدانسانی آن 
کش��ور مواجه بوده و دربرابر این اقدامات ش��رم آور، 
مقاومت کرده اس��ت، هرگونه تحریم یکجانبه علیه 
کش��ورهای در حال توس��عه را به شدیدترین وجه 

ممکن محکوم می کند.
وی گف��ت : تحمیل قوانی��ن و مقررات با تاثیرات 
فرامرزی و همه  اشکال اقدامات قهرآمیز یکجانبه ، 
از جمل��ه تحریم های اقتص��ادی، مالی و تجاری 
علیه کشورهای در حال توسعه به  ویژه دولت و 
ملت ایران، روشنترین نمونه  تروریسم اقتصادی 
اس��ت که به شکلی عامدانه و همه جانبه، برای 
تامین اغراض سیاس��ی، غیرنظامیان را هدف 
ق��رار داده و این اقدامات، نتیجه ای جز رنج و 

دشواری برای مردم عادی نداشته است. 
رای��زن نمایندگی ایران در س��ازمان ملل تصری��ح کرد:همه 
اعضای مس��ؤول جامع��ه  بین المللی باید ب��ا اینگونه اقدامات 
تروریس��تی در حوزه ی اقتصاد مخالف��ت و مقابله کنند، چرا 
که این اقدامات نابخردانه، حیات چندجانبه گرایی را به خطر 

انداخته است.
حاجی��الری افزود: رژیم آمری��کا در آخرین حرکت مذبوحانه  
خود با هدف تش��دید به اصطالح فشار حداکثری علیه مردم 
ای��ران، اع��الم کرد که ظری��ف، را تحریم و عل��ت اعمال این 
تحری��م را اجرای منویات مقام معظم رهبری از س��وی وزیر 
امور خارجه بیان کرده اس��ت، پرس��ش من این است که آیا 
وزیر خارجه  یک کشور مستقل، اصوال وظیفه ای جز پیگیری 

منافع ملی کشورش برعهده دارد؟
وی گفت: همانطور که رئیس جمهوری اس��المی ایران اظهار 
داش��ت، ارکان کاخ س��فید با س��خنان و منطق وزیر خارجه  
ما ک��ه فردی عالم، مقتدر و با منطق اس��ت می ل��رزد. اقدام 
بسیار غیرمعمول علیه وزیر خارجه  یک کشور، برخالف همه 

هنجارها و اصول پذیرفته  شده  حقوق بین الملل است.

گزارش

نگران اوضاع خلیج فارس هستیم
س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه از اقدامات آمری��کا در خلیج فارس ابراز 
نگرانی کرد. ماری��ا زاخارووا گفت: احتمال بروز درگیری در منطقه خلیج فارس 
به شدت افزایش یافته و ما از این مسئله نگرانیم. تحوالت منطقه به سمت نقطه 

خطرناکی پیش می رود و خطر بروز یک درگیری نظامی گسترده وجود دارد.
س��خنگوی وزارت امور خارجه روسیه در خصوص تحریم محمدجواد ظریف وزیر 

امور خارجه ایران از س��وی دولت آمریکا نیز اظهار داش��ت: وضع کردن تحریم تنها 
کاری اس��ت که آمریکا می تواند در عرصه دیپلماس��ی انجام دهد. آمریکا با دیپلماس��ی 
بیگانه ش��ده است و با این روند به سمت یک بن بست پیش می رود. آمریکایی  ها خود را 
از طیف وس��یعی از منابع و ابزارهای دیپلماتیکی که می توانند به حل بسیاری از مسائل 
و مش��کالت کمک کنند، محروم کرده و تنها یک ابزار یعنی تحریم را برای خود حفظ 

کرده است.  مهر 

دنبال تنش زدایی با ایران در ماجرای نفتکش ها هستیم
وزیر امور خارجه فرانسه پنجشنبه درباره تحوالت اخیر در خلیج فارس و توقیف 
یک نفتکش انگلیسی از سوی ایران گفت که پاریس در تالش ها برای کاستن از 
تنش ها با ایران مش��ارکت دارد. ژان ایو لودریان در پاسخ به سوالی درباره اینکه 
چه پیش بینی ای در خصوص تنش های ایجادش��ده بر س��ر نفتکش ها در منطقه 

خلیج فارس دارد گفت: فرانس��ه مشارکت زیادی در تالش برای تحقق معیارهای 
الزم برای تنش زدایی با ایران دارد. وزیر خارجه فرانسه اضافه کرد: در وضعیت فعلی 

چندین عامل وجود دارند: اینکه ایران اخیراً از دو محدودیت مربوط به توافق هس��ته ای 
برجام عبور کرد؛ اقداماتی در خلیج فارس مانند توقیف اخیر نفتکش اس��تینا ایمپرو که 
در ایجاد تنش نقش دارد؛ و فشار حداکثری از سوی ایاالت متحده که به تنش ها دامن 
می زند و ایران را به س��مت دادن پاسخ های بد به تصمیم تأسف بار آمریکا برای خروج از 

توافق سوق می دهد.  صداوسیما

ایران و چین منتظر پیروزی دموکرات ها در انتخابات هستند
رئی��س  جمهور آمری��کا بار دیگر مدعی ش��د برخی کش��ورها منتظ��ر پیروزی 
دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا هستند تا به توافق 

مورد نظر خود با آنها دست یابند.
دونالد ترامپ نوشت: چین، ایران و برخی کشورهای دیگر به نامزدهای دموکرات 

چش��م دوخته اند و روزنه کوچکی را برای توافق با آنها در آینده ای نه چندان دور 
پی��ش روی خود می بینند. آنها قادر بودند آمری��کا را بیش از هر زمان دیگری دچار 

تفرق��ه و چنددس��تگی کنند اما با حض��ور رئیس جمهور ترامپ هیچ شانس��ی برای این 
کار ندارن��د. ترامپ چندی پیش در یک نشس��ت خبری گفته ب��ود: اگر من جای ایران 
باش��م احتماالً می گویم اگر بتوانم صبر کنم می توانم به ج��ای ترامپ منتظر جو بایدن 
خواب آلود باشم، چون ما می توانیم با جوی خواب آلود هر معامله ای که دلمان می خواهد 

بکنیم و او خبر ندارد چه اتفاقاتی در جریان است. باشگاه خبرنگاران

وقتیوزارتخزانهداریآمریکاباذلتوزیرخارجهکشورمانراتحریممیکند:

تحریم ظریف

فارینپالیسی:

ایران اکنون مالک خلیج فارس است
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