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 تحریم  اخیر بانک مرکزی 
تا آینده نامعلومی باقی می ماند

یک کارش��ناس مس��ائل آمریکا با مقایسه تحریم های 
پیشین بانک مرکزی با تحریم های جدیدی که دوباره 
از س��وی آمری��کا علیه این نه��اد مالی ای��ران اعمال 
ش��ده اس��ت،  اظهار کرد: ای��ن تحریم ه��ا برنامه هایی 
چون موضوع اینس��تکس و اعط��ای خط اعتباری 15 
میلیاردی از س��وی اروپایی ها به ای��ران را تحت تاثیر 
قرار می ده��د به نحوی که امکان اجرایی ش��دن آنها 

دیگر وجود ندارد.
امیرعل��ی ابوالفت��ح با بیان اینکه تحری��م پیش از این 
بانک مرکزی ایران مربوط به برنامه هس��ته ای کش��ور 
بود، ادام��ه داد: تحریم هایی که روز جمعه علیه بانک 
مرکزی اعمال ش��د ب��ر پایه فرم��ان اجرایی 13224 
صورت گرفته و بر اس��اس این موضوع بانک مرکزی و 
صندوق توس��عه ملی به اتهام تالش برای تامین مالی 
گروه های تروریستی که در بیانیه خزانه داری آمریکا از 
حزب اهلل لبنان و س��پاه پاسداران انقالب اسالمی یاد 

شده تحریم شده است.
وی در تبیین تفاوت این دو تحریم گفت: اگر پیش از 
این کسی متهم به ارتباط با بانک مرکزی ایران می شد 
این اتهام مربوط به کمک به برنامه هسته ای ایران بود 
ولی تحریم های جدید به موضوع تروریس��م اختصاص 
دارد و قطعا برای اشخاص حقیقی و همچنین کشورها 
سخت و ناگوار است که متهم به همکاری با تروریسم 

شوند.
ابوالفتح  با بیان اینکه تحریم های هس��ته ای را رئیس 
جمهور آمریکا می توانس��ت به حال��ت تعلیق درآورد، 
ادامه داد: اما تحریم هایی که به اسم کمک به گروه های 
تروریستی اعمال می شود تعلیق و یا لغو آن در اختیار 
رئیس جمهور نیس��ت و تصمی��م گیری در این زمینه 
بر عهده کنگره است. البته رئیس جمهور می تواند طی 
نامه ای که به کنگره ارسال می کند درخواست کند که 
به م��دت 30 روز این تحریم ها بر اس��اس دالیلی که 
اعالم می کند لغو شود و در آن صورت کنگره می تواند 
در ارتباط با پذیرش این درخواس��ت یا رد آن تصمیم 

گیری کند.
این کارش��ناس مس��ائل آمریکا با بیان اینکه با رفتن 
ترام��پ و آمدن رئیس جمهوری که به برجام بپیوندد 
همچن��ان تحریم های مربوط ب��ه حمایت از گروه های 
تروریس��تی باقی می ماند و رئیس جمهور فاقد اختیار 
در این زمینه اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد : در واقع این 
تحریم ه��ا باعث می ش��ود ت��ا بانک مرکزی ت��ا آینده 
نامعلومی در فهرست تحریم ها باقی بماند ، مگر اینکه 

کنگره با رفع آن موافقت کند.  ایسنا 

از نگاه دیگران 

اتهام های بی اساس الجبیر علیه ایران 
وزیر مشاور دولت سعودی در امور خارجه طی اظهاراتی بی اساس، ایران را متهم 

به دست داشتن در حمله آرامکو دانست.
عادل الجبیر گفت: ما گزینه های مختلفی در زمان مناسب برای پاسخ به حمله 

آرامکو داریم... از جمله چندین گزینه دیپلماتیک، قانونی و امنیتی.
وی افزود: حمله به شرکت نفتی آرامکوی سعودی بی سابقه بود و تدابیری که بعد 

از انجام تحقیقات اتخاذ خواهیم کرد را بررسی می کنیم.
این دیپلمات سعودی با متهم کردن ایران به دست داشتن در حمله آرامکو، از آنچه آن 
را ع��دم موضع گیری قوی جامعه جهانی علیه ایران خواند، انتقاد کرد و مدعی ش��د که 

این امر، به رفتارهای خصمانه این کشور دامن می زند.
الجبیر گفت: پادش��اهی س��عودی از جامعه بین المللی می خواهد تا مس��ئولیت محکوم 

کردن کسانی که پشت این حمله هستند را انجام دهد. صداوسیما 

می خواهیم ایران را وادار کنیم کشوری عادی باشد
وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه هدف از اعمال تحریم، تبدیل ایران به »کشوری 

عادی« است، مدعی شد که مردم ایران از تحریم های تازه تمجید کرده اند.
مای��ک پامپئو ملت ای��ران را عامل ترور توصیف کرد و ب��ار دیگر حمله اخیر به 
تأسیسات نفتی عربستان سعودی را به ایران نسبت داد و گفت: خوب راهبردی 

ک��ه رئیس جمهور دونالد ترام��پ تدوین کرد، دارد نتیجه می دهد. ما به خوبی در 
مس��یری قرار داریم که رژیم ایران را وادار کنیم که نهایتا تصمیم بگیرد به کش��وری 

عادی بدل شود. این تمام چیزی است که ما همیشه خواسته ایم.
وی با اشاره به تحریم های تازه آمریکا علیه ایران که به نوشته رسانه های غربی می تواند 
صادرات مواد غذایی و اقالم دارویی به ایران را دش��وارتر کند، مدعی شد که مردم ایران 
از آمریکا بابت اعمال این تحریم ها تمجید کردند.گفتنی است؛ آمریکا همچنان سیاست 

های ضد ایرانی خود را علیه ملت ایران ادامه می دهد.  مهر 

برنامه ای برای دیدار با مقام های ایرانی در سازمان ملل ندارم
رئیس جمه��ور آمری��کا در جمع گروهی از خبرنگاران گفت قرار نیس��ت میان او 
و مقام های ایرانی ش��رکت کننده در مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد دیداری 

انجام شود.
دونالد ترامپ در پاسخ به سؤالی در مورد احتمال برگزاری دیدار بین او و حسن 

روحان��ی رئیس جمهور ایران، گفت: »هیچ چیز هرگز از روی میز کنار نمی رود، اما 
من قصدی برای دیدار با ایران ندارم.

پی��ش از این برخی از رس��انه ها ش��ایعه احتمال دیدار ترامپ و روحان��ی با میانجیگری 
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه را مطرح کرده بودند. ترامپ هم پیش��تر گفته بود 
حاضر اس��ت بدون قید و ش��رط با مقام های ایرانی دیدار کند. با این وجود ایران تأکید 
کرده اس��ت که تنها زمانی با آمریکا گفت وگو می کند که تحریم های یکجانبه واشنگتن 

علیه مردم ایران لغو شده باشد. باشگاه خبرنگاران

محم��د جواد ظری��ف وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی 
ایران در مصاحبه با ش��بکه س��ی.بی.اس. خطاب به آمریکا 
هشدار داد اگر جنگی را در منطقه آغاز کند، پایان بخش آن 

واشنگتن نخواهد بود.
م��ارگارت برن��ان مجری س��ی.بی.اس در ای��ن مصاحبه از 
ظریف پرس��ید: آیا مطمئن هس��تید که می توانید از وقوع 
ی��ک جنگ جلوگیری کنید؟ ظریف نیز پاس��خ داد: نه، من 
مطمئن نیستم که می توانیم از وقوع جنگ جلوگیری کنیم 
اما مطمئنم هر کس��ی که این جنگ را ش��روع کند، پایان 

دهنده آن نخواهد بود.
وی در پاس��خ به سوال برنان برای توضیح بیشتر درباره این 
جمله خود، تصریح کرد: یعن��ی این جنگ محدود نخواهد 
بود. مجری س��ی.بی.اس س��پس از ظریف پرسید آیا صدور 

روادید برای او جهت حضور در نیویورک را علی رغم تحریم 
بودن، نش��انه ای از تمایل آمریکا جهت مذاکره می داند و او 
نی��ز گفت: »نه ضرورتا! زیرا ایاالت متحده مجبور اس��ت به 
عنوان میزبان مقر س��ازمان ملل برای هیأت های کشورهای 

عضو روادید صادر کند«.
ظریف در پاس��خ به این س��وال که ایران، ارسال تجهیزات 
و نیروی نظامی از س��وی آمریکا به عربس��تان س��عودی را 
چگونه تفس��یر می کن��د، تاکید کرد: »به نظ��ر من اینگونه 
خودنمایی ه��ا فایده ای ندارد. به نظ��رم، چیزی که ]به بهتر 
ش��دن اوضاع[ کم��ک می کند، پای��ان دادن به جنگ یمن 
است«. برنان که گویا از جمله ظریف جاخورده بود، پرسید: 
به نظر شما این خودنمایی است؟! و ظریف نیز پاسخ داد: به 

نظر من خودنمایی است. مهر 

مصاحبه ظریف با سی.بی.اس:
آغازکننده جنگ در منطقه، پایان دهنده آن نخواهد بود

در ادام��ه راس��تی  آزمایی های رس��انه های آمریکایی درباره 
ادعاهای دونالد ترام��پ و تاکید آنها بر دروغ گویی  ادامه دار 
رئیس جمه��ور کشورش��ان، ح��اال نیویورک تایم��ز درباره 

اظهارات اخیر او درباره ایران راستی آزمایی کرده است.
نیوی��ورک تایمز گ��زارش داد: رئیس جمهور در گفت و گوی 
خود با نخس��ت وزیر اس��ترالیا در یک ادعای نادرست گفت 
که قبل از رس��یدن او به منصب ریاس��ت جمهوری آمریکا 

تاسیسات ناسا "عمال تعطیل و بسته شده بودند".
رئیس جمهور آمریکا در حضور خبرنگاران در این باره گفته 
بود: اگر ش��ما به تاسیس��اتمان نگاه کنید، قبل از آمدن من 
تاسیس��اتمان عمال تعطیل ش��ده بود اما حاال ما داریم کار 

می کنیم و ما می خواهیم به مریخ برویم.
نیوی��ورک تایمز این ادعای دونالد ترامپ را »غلط« خواند و 

نوش��ت: رئیس جمهور ترامپ مانند دیگر سلف خود برنامه 
فضایی دولت را تغییر داده اس��ت اما کاوش در فضا پیش از 
آغاز منصب او در س��ال 201۷ متوقف نش��ده بود. در عالم 
واقع، ناسا سال ها است که در نظر دارد به مریخ سفر کند.

این روزنامه ادعای روز جمعه رئیس جمهور آمریکا در حضور 
نخست وزیر استرالیا درباره ایران را هم راستی آزمایی کرد.

ترامپ در بخش��ی از س��خنانش در توجی��ه چرایی خروج 
غیرقانونی آمریکا از برجام گفت: آلمان، فرانس��ه، روس��یه و 
بس��یاری دیگر از کش��ورها در رابطه از تجارت با ایران پول 
زی��ادی گرفتند و ما آمریکا از ایران پولی نصیبمان نش��د و 

این یکی از موضوعات بد این توافق بود.
از نظر نیویورک تایم��ز، این اظهارنظر رئیس جمهور آمریکا 

اظهارنظری »غلط انداز و گمراه کننده« است.  فارس 

دروغ ترامپ بازهم رو شد؛
 نیویورک تایمز ادعای ترامپ درباره ناسا و ایران را رد کرد

گزارش

رئی��س جمه��وری کش��ورمان در مراس��م رژه 
نیروهای مس��لح که به مناس��بت 31 ش��هریور 
س��الروز آغ��از دفاع مق��دس گفت: امس��ال در 
س��ازمان ملل با شعار ائتالف امید و هرمز، صلح 
ب��رای منطق��ه حض��ور می یابیم. طرح��ی را در 
س��ازمان ملل پیش روی جهانیان قرار می دهیم 
ک��ه ایران با همکاری کش��ورهای منطقه امنیت 
منطق��ه، خلی��ج ف��ارس، دریای عم��ان و تنگه 
هرمز را تامی��ن می کند و اعالم می کنیم حضور 
نیروهای خارجی برای آبراه های جهانی، منطقه، 
امنیت کش��تیرانی و نفت مشکل زا و خطرآفرین 
است. مسیر و راه ما ایجاد وحدت و هماهنگی با 

کشورهای منطقه است.
منطقه سال هاست که به جوالنگاه تروریست ها و 
خالقین آنها تبدیل شده و هربار شاهد یک آتش 
افروزی و فتنه انگیزی علیه یکی از کش��ورهای 
منطقه هستیم. یمن، سوریه، عراق و افغانستان 
از جمله کش��ورهایی هس��تند که از این جنگ 
اف��روزی و فتن��ه افروزی ها در ام��ان نماندند و 
دست بیش��تر کشورهای حاش��یه خلیج فارس 
به خون مردم بی گناه کش��ورهای مذکور آلوده 

است.
چرا کشورهایی نظیر عربستان و بحرین و امارات 
و البت��ه برخی دیگر از متحدانش��ان به آمریکا و 
رژیم غاصب صهیونیس��تی پا دادند تا س��یطره 
تجاوزگری و نفوذشش��ان در منطقه بیشتر شود 
و امنی��ت خلیج فارس را تا ای��ن اندازه به خطر 

بیاندازند.
انق��در آمری��کا پرو ش��ده اس��ت که هر ب��ار به 
بهانه ه��ای واه��ی ایران تحت تحریم و فش��ار و 
اته��ام زنی ق��رار می دهد تا ذی��ل آن نیز بتواند 
ماندش در خلیج فارس و منطقه را توجیه کند؛ 
آمریکا و متخدانش بدانند تا زمانی که در منطقه 
حضور دارند، وضعیت اسفناک در منطقه و فتنه 
افروزی ها تمام نمی شود پس بهتر است به جای 
اتهام پراکنی بس��اطش را از منطقه جمع کنند 
و برون��د چرا که کش��ورهای منطقه ب��ه ژاندارم 

فرامنطقه ای احتیاج ندارند.
از طرف دیگر رژیم هایی همچون عربستان بداند 
که امنیت خلیج فارس و منطقه تنها به دس��ت 
خود کش��ورهای منطقه و حاش��یه خلیج فارس 

برقرار می شود.

نکت��ه جالب توجه اینکه پس از پیش��نهاد طرح 
حس��ن روحان��ی برای ارائ��ه در س��ازمان ملل، 
ای��ن طرح در رس��انه های غربی بازتاب داش��ت 
چناچن��ه خبرگزاری فرانس��ه از ارائه طرح ایران 
در س��ازمان ملل برای تامی��ن امنیت منطقه به 
کمک  کش��ورهای منطقه خب��ر داد و گفت: اگر 
قدرت های خارجی صادق هستند، نباید منطقه 

را به صحنه رقابت تسلیحاتی تبدیل کنند.
خبرگزاری اس��پوتنیک نیز با تیتر " ایران اجازه 
تجاوز به مرزهایش را به هیچ کس نمی دهد" در 
گزارش خود بخش هایی از سخنرانی امروز حسن 
روحانی را منتشر کرد و نوشت: رئیس جمهوری 
ایران تاکید کرد که این کشور دست دوستی به 

سمت تمامی همسایگانش دراز می کند.
ای��ن خبرگزاری در ادامه صحبت های روحانی را 
درب��اره رونمایی از طرح ایران در س��ازمان ملل 
برای هم��کاری با کش��ورهای منطقه به منظور 
تامی��ن امنی��ت و ایمن��ی خلیج ف��ارس و تنگه 
هرمز پوش��ش داد. آمریکا در ماه اوت از فرانسه، 
آلمان، استرالیا، ژاپن، نروژ، انگلیس، کره جنوبی 
و سایرین خواست تا به ائتالفی برای به اصطالح 

محافظت از کشتیرانی در تنگه هرمز بپیوندند.
همچنی��ن خبرگ��زاری آسوش��یتدپرس در این 
باره گ��زارش داد: رئیس جمه��ور روحانی امروز 
)یک ش��نبه( تاکید کرد که کشورش باید امنیت 
منطقه ای در آب های استراتژیک خلیج فارس را 
به دس��ت بگیرد و به عالوه علیه حضور نیروهای 
خارجی در این منطقه هشدار داد و آن را دردسر 

آفرین خواند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به برنامه 
ایران برای ارائه طرح امنیت منطقه ای در سازمان 
ملل تصریح کرد: حس��ن روحانی رئیس جمهور 
ایران بدون ارائه جزئیات گفت که در سال جاری 
طرحی را برای همکاری با کشورهای منطقه به 

منظور تامین امنیت این منطقه توسط بازیگران 
آن ارائه خواهد داد.

رویت��رز ادام��ه داد: روحان��ی همچنی��ن حضور 
نیروهای خارجی در منطقه را مشکل ساز توصیف 
کرد و از آنها خواست تا خاورمیانه را ترک کنند. 
این در حالی اس��ت ک��ه آمریکا پ��س از حمله 
هفته گذشته به تاسیسات نفتی عربستان اعالم 
کرده نیروی نظامی و تجهیزات دفاعی جدید به 
خاورمیانه اعزام می کند. ش��بکه های فرانس24، 
الجزیره، صدای آمریکا، دویچه وله، روزنامه های 
خلیج تایمز، سیاتل تایمز، آسترالین و ... ازجمله 
رسانه های دیگری هستند که سخنان روحانی را 

به طور گسترده منتشر کردند.

– – –

ارائه طرح ایران در سازمان ملل برای امنیت منطقه

گرفتن خلیج فارس از چنگ آمریکا و متحدانش 


