
 رایزنی تلفنی ظریف با اشرف غنی
 و عبداهلل عبداهلل

در ادامه تاشللهای جمهوری اسللامی ایران برای 
کمک به تثبیت شللرایط سیاسللی کشور جمهوری 
اسامی افغانسللتان به منظور شروع مذاکرات بین 
االفغانللی، محمد جللواد ظریف وزیر امللور خارجه 
ایران و محمد اشللرف غنی و عبداهلل عبداهلل تلفنی 

گفت وگو کردند.
در این تماس های تلفنی ظریف ضمن تبریک حلول 
ماه مبارک رمضان به دولت و ملت کشللور همسایه 
افغانسللتان، در خصوص آخرین رایزنی های منطقه 
ای و بین المللی خود در خصوص افغانستان، روابط 

دو جانبه و مبارزه با شیوع کرونا گفت وگو کرد.
وزیر امللور خارجه ایللران همچنین بللا تعدادی از 
همتایان خود از جمله وزرای خارجه روسیه، چین، 
ترکیه، هند و قطر درباره اوضاع افغانستان به رایزنی 
پرداختلله بود و از دیگر سللو طاهریان فرد نماینده 
ویللژه وزیر امللور خارجه ایران در امور افغانسللتان 
اخیرا به همراه هیاتی سللفری به افغانستان داشت 
و با برخی مقامات و شللخصیت های سیاسللی این 

کشور گفت وگو کرد. صداوسیما

باید تحریم ها علیه ایران برداشته شود
سللازمان شللورای پناهندگی نروژ خواستار لغو و یا 
تعلیق تحریم های اقتصللادی تحمیلی آمریکا علیه 
سوریه، ایران و ونزوئا به دنبال شیوع ویروس کرونا 

در این کشورها شد.
یان اگلند در ادامه اظهارات خود در این نشست که 
به صورت مجازی در ژنو برگزار شللده، تصریح کرد: 
سونامی فقر و گرسنگی ناشی از همه گیری کرونا، 
در بسللیاری از کشورهای فقیر از خود این ویروس 
هللم بدتر خواهللد بود. دبیرکل سللازمان شللورای 
پناهندگللی نروژ با تاکید بر لللزوم رفع تحریم های 
اقتصللادی افللزود: تحریم هللا علیه ایللران، ونزوئا 
و سللوریه کار امدادرسللانی به مردم عادی در این 

شرایط کرونایی، سخت کرده است. مهر

سفیر ایران در پاکستان:
 خلیج فارس بخشی از تاریخ، هویت و 

میراث ملی ملت ایران است
سید محمد علی حسینی با اشاره به روز ملی خلیج 
فارس گفت: خلیج فارس برای ملت ایران، تنها یک 
دریا نیسللت، بلکه بخشی از تاریخ، هویت و میراث 

ملی است.
سفیر ایران در پاکستان با هدف گرامیداشت روز ملی 
خلیج فارس، در یادداشللتی با عنللوان خلیج فارس: 
دیروز، امروز و فردا در مطبوعات پاکسللتانی نوشت: 
خلیج فارس برای ملت ایران، تنها یک دریا نیسللت، 
بلکه بخشی از تاریخ، هویت و میراث ملی است. همیت 
هویتی و حساسیت راهبردی خلیج فارس سبب شده 
است در چند دهۀ گذشته برخی افراد و سازمان های 
نژادپرست از نام های جعلی برای این خلیج استفاده 
کنند تا با انتسللاب آن به خود، افتخاری نصیب خود 
نمایند، اما پژوهشللگران، حقوق دانللان، تاریخ دانان و 
دوست داران خلیج فارس با کمک سازمان ملل متحد 

از این کار جلوگیری کردند.
همللۀ اسللناد و نقشلله های جغرافیایللِی کهللن به 
زبان های مختلف فارسللی، عربی، اسپانیولی و غیره 
از آن خلیللج با نللام »خلیج فارس« یللاد کرده اند. 
بنابرایللن، تحریللِف نام آن چیزی نیسللت جز انکار 
آشکاِر یک حقیقت تاریخی. سازمان ملل متحد به 
اسللتناد نقشه ها و متون باستانی، از سال ۱۹۹۰ با 
انتشار قطعنامه ها و بیانیه های مختلف بر نام خلیج 
فارس تاکید کرده است. همچنین در اکتبر ۲۰۱۸ 
سازمان جهانِی مالکیت معنوی، نام خلیج فارس را 
در یک سللند رسمی ثبت کرد. برپایۀ این اسناد که 
بر حقوق بین الملل اسللتوار است، هیچ فرد، دولت 
یا سازمانی نمی تواند از عنوان دیگری برای نامیدن 

خلیج فارس استفاده کند.
کشورها گرچه از نظر تاریخ پیدایش و تمدن یکسان 
نیسللتند و تمدن برخی به بیش از هفت هزار سللال 
می رسللد در حالیکه عمر برخی دیگللر از چند دهه 
فراتر نمی رود؛ با این وجود، شخصیت تاریخی، اصالت 
و منزلت هر کشللور ایجاب می کند تا به داشته های 
خود افتخار کند و به داشته های فرهنگی، جغرافیایی 
و باستانی دیگران چشم طمع ندوزد، حسادت نورزد؛ 
با تحریف تاریخ و قلب واقعیت ها آنها را به سللرقت 
نبللرد و برای خود هویت کاذب نسللازد. ابتکار عمل 
صلح هرمللز برگرفته از اصول احتللرام به حاکمیت 
سللرزمینی، همزیسللتی مسللالمت آمیللز، حسللن 
همجللواری و عدم مداخله در امور داخلی کشللورها 
اسللت. جمهوری اسامی ایران با این طرح، بار دیگر 
بر لزوم همکاری همه کشللورهای منطقه و پیشبرد 
چندجانبه گرایللی و اعتماد متقابل برای حفظ صلح، 

آرامش و امنیت منطقه تاکید می کند. ایسنا 

اخبار گزارش

بلله تازگی خبرگللزاری آسوشللیتدپرس به نقللل از منابع 
آگاه گللزارش داد، آمریللکا پیش نویس یللک قطعنامه را به 
سازمان ملل ارائه داده و به دنبال آن است که از این طریق 
تحریم های تسلللیحاتی علیه ایران را بللرای مدتی نامعلوم 

تمدید کند.
بلله گفته مقامات آمریکایی و دیپلمات های سللازمان ملل 
سند پیش نویس این قطعنامه که تاکنون در اختیار تعداد 
کمی از اعضای شللورای امنیت سللازمان ملل قرار گرفته، 
انقضللای تحریم تسلللیحاتی ایللران در مللاه اکتبر را هدف 
قرار می دهد و خواهللان تمدید این تحریم ها برای مدتی 

نامعلوم است.
مقامللات آمریکایی همچنین گفته اند کلله دولت ترامپ به 
دنبال آن اسللت که در ماه مه، زمانی که استونی به عنوان 
متحد نزدیک آمریکا ریاسللت دوره ای شللورای امنیت را بر 

عهده دارد، قطعنامه را به رای بگذارد.
جمهوری اسللامی ایران مدتهاست که به دنبال حذف این 
تحریم ها بوده و در قطعنامه شللورای امنیت سللازمان ملل 
تاکید شللده اسللت که در صورت پایبندی ایللران به توافق 
برجام این تحریم ها لغو می شود. این مقام های دولت آمریکا 
ادعللا کرده اند، از آنجللا که ایران دیگر به مفللاد این توافق 
پایبند نیست واشللنگتن می تواند اعضای شورای امنیت را 

برای تمدید تحریم ها علیه ایران متقاعد کند.
با این حال انتظار می رود که روسللیه و چین که هر دو از 
حللق وتو برخوردارند و پیشللتر گفته اند که این محدودیت 
ها بایللد پایان یابد، با این قطعنامه مخالفت کنند. مسللکو 
و پکن گفته اند خواسللتار از سللرگیری فروش سللاح های 
متعارف به ایران هسللتند. مقامللات آمریکایی عاوه براین 
گفته اند که دولت در حال حاضر قصد ندارد موضوع بحث 
برانگیز "بازگشللت تحریم ها" یا بازگرداندن تمامی تحریم 

های سازمان ملل علیه ایران را مطرح کند.
در پی انتشللار گزارش هایی مبنی بللر تاش جدید دولت 
آمریللکا برای تمدید تحریم تسلللیحاتی علیلله ایران با این 
دستاویز که هنوز طبق قطعنامه ۲۲3۱ سازمان ملل آمریکا 
از حق بازگرداندن تحریم های ایران برخوردار است، محمد 
جللواد ظریف وزیر امللور خارجه کشللورمان این تاش ها 
را نتیجه شکسللت مفتضحانه سیاسللت فشللار حداکثری 

واشنگتن علیه ایران دانست.
ظریف در توئیتر خود نوشللت: دو سللال پیش مایک پمپئو 
وزیر امور خارجه و رئیسللش "توقف مشللارکت آمریکا" در 
برجام را اعام کردند به خیال آنکه "فشار حداکثری" آنها، 

ایران را به زانو در می آورد.
وی افزود: باتوجه به شکسللت مفتضحانه این سیاسللت، او 
اکنون می خواهد شللریک برجام باشد. رویاپردازی را تمام 
کنید: ملت ایران همیشلله سرنوشتش را خود تعیین کرده 

است.

ترفند عجیب و غریب آمریکا
 برای برجام به نتیجه نمی رسد

کارشناس مسائل بین الملل گفت: آمریکا نمی تواند از ترفند 
عجیب و غریبللی که اخیرا درباره توافق برجام مطرح کرده، 

به نتیجه برسد.
دیاکو حسینی، با اشللاره به اظهارات مایک پمپئو وزیر امور 
خارجه آمریکا مبنی بر لغو معافیت های تحریم تسلللیحاتی 
ایران و واکنش روسیه به این موضوع، گفت: آمریکا علی رغم 
اینکلله به وظایف خللود در برجام عمل نکللرد، قصد دارد از 
حقوق خود در این توافق اسللتفاده کنللد که چنین چیزی 
ممکن نیست؛ زیرا اساس برجام بر مبنای توازن میان وظایف 
و تعهللدات بود و زمانی کشللوری می تواند حقی را در برجام 
مطالبه کند که خودش هم به آن عمل کرده باشد. حسینی 
ادامه داد: این استدالل که ایاالت متحده می تواند مجدد وارد 
برجام شود و فقط از حقوق خود استفاده کرده و به وظایفش 
عمل نکند، به هیچ وجه نه مسللبوق به سابقه هست و نه به 
لحاظ منطقی قابل قبول اسللت؛ به همین دلیل شاهدیم که 
حتی اروپا هم خیلی مصرانه با این موضوع مخالفت می کند؛ 
بنابراین من فکر نمی کنم که آمریکایی ها بتوانند از این راه و 
از ایللن ترفند عجیب و غریبی که مطرح می کنند، به نتیجه 

برسند.
تحلیلگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
در پاسللخ به این سللوال که اگر واشللنگتن بخواهد با همراه 
کردن افکار عمومی با خود در شللورای امنیت سازمان ملل 
به اهدافش برسللد تا چه اندازه شللانس دارد، اظهار کرد: در 
حللال حاضر افکار عمومی داخل آمریکا و کشللور های دیگر 
عمدتا به مسئله مدیریت بحران کرونا معطوف است، بنابراین 
مللردم آمریللکا توجه چندانی به مسللائل حاشللیه ای مانند 
مسللئله تسلللیحاتی ایران ندارد؛ به ویژه اینکلله ایران حتی 
در بدبینانه تریللن حالت هم برای آمریللکا یک خطر نظامی 
محسوب نمی شللود؛ بنابراین خیلی بعید است که واشنگتن 
در این زمینه بتواند موفقیتی به دسللت بیاورد؛ اما این نافی 

تاش ایاالت متحده برای رسیدن به اهدافش نیست.
حسینی با اشاره مباحث به وجود آمده درباره پرتاب ماهواره 
نللور در آمریکا بیللان کرد: بزرگنمایی این موضوع و نشللان 
دادن آن به عنوان یک تهدید در این کشور باعث شده حتی 
نظامیان حرفه ای آمریکایی هم از به رسمیت شناختن چنین 
تهدیدی خللودداری کرده و اعام کرده انللد که این ماهواره 
تهدیدی برای ایاالت متحده محسللوب نمی شللود. تحلیلگر 
ارشد مرکز بررسللی های استراتژیک ریاست جمهوری ادامه 
داد: معتقدم پمپئو و تیمش همچنان به تاش های خود در 
راستای برجسته سازی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ادامه 
می دهند، ولی بسللیار بعید است که در شرایط فعلی بتوانند 
نظر کسللی را جلب کرده و حتی کشللور های نزدیک خود را 

متقاعد کنند که چنین کاری ضروری است.

چین و روسیه موافق تمدید تحریم های تسلیحاتی 
ایران نیستند

یک کارشناس مسایل بین الملل گفت: آمریکا با خروجش از 
برجام و بی اعتنایی به قطعنامه ۲۲3۱ دیگر قادر به بازگشت 
به این توافق نیست و نمی تواند بر روی قطعنامه که در بخشی 
از آن تحریم های تسلللیحاتی علیه ایران ملغی می شود تاثیر 

بگذارد.
محمدحسن قدیری ابیانه در گفت وگو با ایسنا درباره مواضع 
آمریکا در مخالفت با پرتاب ماهواره قاصد و تاش ها در شورای 
امنیت برای تمدید تحریم های تسلیحاتی گفت: از آمریکا جز 
مخالفت با پیشرفت های ایران در هر زمینه ای که باشد انتظار 
دیگری نمی توان داشت. آمریکایی ها فکر می کردند اگر ایران 
را تحریم کنند ایران از پای در می آید اما جهان شاهد بود که 
در اوج تحریم ها ایران تهدید را به فرصت تبدیل کرد و حتی 
در شللرایط کرونایی که جهان را در بر گرفته اسللت عملکرد 
ایران بسللیار بهتر از آمریکا بوده اسللت. دنیا دید که آمریکا 
بلله عنوان مدعی ابرقدرتی چگونلله در مدیریت بحران کرونا 

زمین گیر شده است.
وی اداملله داد: رفتار آمریکا در مخالفت و ایجاد مانع بر سللر 
دریافت وام صندوق بین المللی پول حاکی از ضعف این کشور 
در برابر ایران و شکسللت سیاست تحریمی اش است. این در 
حالی اسللت که ایران این وام را برای مقابله با ویروس کرونا 

می خواست استفاده کند.
این دیپلمات پیشین کشورمان با اشاره به همراهی کشورهای 
اروپایی به ویژه سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان با مواضع 
آمریللکا در مخالفت با پرتاب ماهللواره قاصد اظهار کرد: اروپا 
تا کنون نشللان داده است که استقال عملی در برابر آمریکا 
ندارد و به شللدت از آمریکا تاثیللر می پذیرد به خصوص که 
اروپا و آمریکا سیاسللت های خاورمیانه ای شان را تحت نفوذ 
صهیونیست ها پیش می برند. یادمان نمی رود که آمریکایی ها 
گفته بودند ایرانی خوب، ایرانی مرده است از این رو تردیدی 
نداریم که ملت ایران با هر مشللکلی رو به رو شود آنها از آن 

شاد می شوند.
قدیری ابیانه در پاسللخ به این پرسللش که وزیر امور خارجه 
آمریللکا با ارائه طرحی به شللورای امنیت سللعی در تمدید 
تحریم های تسلللیحاتی ایران در این شورا بر خاف قطعنامه 
۲۲3۱ دارد گفت: اسللتفاده از مکانیزم ماشلله امکانی بود که 
در اختیللار اعضای ۱+5 در برجام بللود و وقتی آمریکا از این 
توافق خارج شد دیگر امکان استفاده از این مکانیزم را ندارد. 
آمریکا سللعی دارد با چنین اقداماتی این گونه تداعی کند که 
هنوز عضو برجام است، اما این طور نیست و این کشور امکان 
اسللتفاده از این مکانیزم را ندارد. اساسا هم در برجام هم این  
طور نبوده است که ایران نتواند موشک آزمایش و تولید کند 
بلکه از ایران درخواست شده است که موشک های با قابلیت 

هسته ای نسازد و آزمایش نکند.
وی دربللاره مواضع احتمالی چین و روسللیه در برابر چنین 
طرح هایی در شورای امنیت اظهار کرد: از مواضع این کشورها 
پیداسللت که آنها موافق تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران 
نیستند و باید طبق قطعنامه ۲۲3۱، تحریم های تسلیحاتی 
علیه ایران در موعد مشخص برداشته شود. این درحالی است 
که آمریکا و غرب تحریم های زیادی را علیه روسللیه و چین 
نیز به بهانه های مختلف اعمال کرده است از این رو مسکو و 
پکن این فرصت و شانس را دارند که ساح های متعارف خود 
را به ایران بفروشللند لذا معتقدم تاش آمریکا در این رابطه 

مذبوحانه است.
این کارشناس مسایل بین الملل تاکید کرد: ایران در مذاکرات 
با کشللورهای چین و روسللیه باید این موضوع را دنبال کند. 
وی گفت: هرگونه موافقت یا مماشللات برای پذیرش دوباره 
آمریکا در برجام اشللتباه اسللت و نباید با آن موافقت شللود. 
اگر اروپایی ها بخواهند از این مکانیزم برای بازگشللت آمریکا 
اسللتفاده کنند ایللران نباید با آن موافقت کنللد در غیر این 
صللورت باید تمامی تعهداتش را ذیل برجام به ویژه تعهدات 
نظارت بر فعالیت های هسللته ای اش در چارچوب پروتکل 

الحاقی را کنار بگذارد.
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ترفندهایی که بی نتیجه خواهد ماند 
تقالی مذبوحانه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران

سللفیر جمهوری اسللامی ایران در مکزیک تاکید کرد: 
مردم ایللران فرامللوش نخواهند کرد کلله در زمانی که 
زندگی آنها با یک بیماری همه گیر تهدید می شد، دولت 
آمریللکا نه تنها محدودیت ها علیلله  آن ها را حذف نکرد، 

بلکه فشار و تحریم خود را شدت بخشید.
محمدتقی حسللینی در مورد تحریم هللای آمریکا علیه 
ایران هم گفت: در این شللرایط دولت آمریکا یک سابقه 
سللیاه از خود به جای گذاشت. شللیوع کرونا  یک مسئله 
اضطراری بود که به طور مستقیم سامتی و زندگی مردم 
را تحت تأثیر خود قرار می داد. باید رویکردهای سیاسی 

در این موضوع از امور بشردوستانه جدا می شد.
وی افللزود: مردم ایران فراموش نخواهند کرد که در یک 
مقطع زمانی بسللیار مهم که زندگی آنهللا به دلیل یک 
بیماری همه گیر تهدید می شللد، دولللت آمریکا نه تنها 
محدودیللت را حذف نکرد، بلکه فشللار و تحریم خود را 
شدت بخشللید. از این رو مردم ایران با دو چالش روبه رو 
بودنللد؛ از یک طللرف بیماری همه گیللر و از طرف دیگر 

تحریم های اعمال شده از سوی ایاالت متحده آمریکا!
ایللن دیپلمات، اقدام دولت آمریللکا در عدم لغو تحریم ها 
در زمان شللیوع کرونا را عملی جنایتکارانه دانست و ابراز 
داشت: مطمئنم مردم آمریکا هم از این عمل غیرانسانی 
دولت آمریکا راضی نیسللتند. همه سللازمان ها و فعاالن 
حقوق بشری و بسیاری از سیاستمداران از دولت آمریکا 
خواستند به دلیل شرایط ویژه ایجاد شده تحریم ها علیه 
مللردم ایللران را در خصوص کاالهای بشردوسللتانه کنار 
بگذارد اما آنها از انجام آن سللر باز زدند. حسینی با اشاره 
بلله وضعیت نظللام درمانی ایران بیان کللرد: ایران از یک 

جامعه قوی برخوردار است. نظام سامت و درمانی ایران 
یکی از بهترین نظام های سامت در سراسر جهان است. 
به لطف خدا، مردم ایران بر این مشکل غلبه خواهند کرد؛ 

اما این رفتارهای غیرانسانی را فراموش نخواهند کرد!
وی دربللاره همکاری های ایران و مکزیللک برای مقابله با 
بیماری کووید۱۹ یادآور شد: همه کشورها باید در مورد این 
بیماری همه گیر از تجربیات یکدیگر بهره بگیرند. ما آماده 
هستیم تجربیات خود را با مکزیک به اشتراک بگذاریم. به 
اعتقاد من مهمترین تجربه ای کلله می توانم اکنون به آن 
اشاره کنم تقویت ظرفیت داخلی برای پاسخگویی به موارد 
مشللابه است. سللفیر ایران در مکزیک اضافه کرد: تقویت 
سیسللتم های نظارت بر بیماری های فراگیر تا در شرایطی 
که خدای نکرده در آینده رخ دهند، به سرعت آن را کشف 
کند و سللپس افزایش توان پاسخگویی که در سریعترین 

زمان ممکن بتواند بیماری را کنترل کند.
حسینی در مورد روابط ایران و آمریکا عنوان کرد: صریح 
بگویم که شرایط اصا خوب نیست. ایاالت  متحده آمریکا 
تنش ها را به اوج رساند و شانس هرگونه بهبودی و تعامل 
در روابط را به شللکل خطرناکللی از بین برد. اکنون تنش 
در باالترین سللطح خود قرار دارد. وی با اشللاره به خروج 
آمریکا از برجام گفت: آنها یک توافق مورد تائید بین المللی 
را نابود کردند، متعاقبا شدیدترین تحریم ها را علیه ایران 
وضع کردند و تروریسللم اقتصادی را شللدت بخشیدند. با 
ترور سللردار سلللیمانی که یک قهرمان ملی ایران بود، به 
یک اقدام جنگی و تروریسللتی متوسللل شللدند بنابراین 
تللا زمانی که به اقدامللات خصومت آمیز خود ادامه دهند، 

انتظار هر اتفاق پیش بینی نشده ای وجود دارد. ایرنا 

سفیر جمهوری اسالمی ایران در مکزیک:

مردم ایران تشدید فشارهای  آمریکا را فراموش نخواهند کرد
وزیر امور خارجه پیشین انگلیس، تاش کاخ سفید برای 
تمدید تحریم تسلللیحاتی ایران در سازمان ملل متحد را 

اقدامی شرورانه خواند که در نهایت نتیجه نخواهد داد.
جک اسللتراوبا یادآوری گللزارش اخیللر نیوریوک تایمز 
در ایللن زمینه گفت؛ آمریللکا می خواهد با اسللتفاده از 
شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان ابزاری خام، 
استداللی را علیه ایران مطرح کند که می داند با مخالفت 

روسیه و چین روبرو خواهد شد. 
وی افزود؛ این کشور قصد دارد طرف های اروپایی برجام 
را تحت فشللار قرار داده و آنها، دموکرات ها و رقیب خود 
جو بایدن را خجالت زده کند. وزیر امور خارجه پیشللین 
انگلیس با این حللال، تاش های آمریکا در این زمینه را 

خام توصیف کرد که نتیجه نخواهد داد. 
نیویورک تایمللز چندی پیش گزارش داد که مایک پمپئو 
وزیللر امورخارجه آمریللکا با این ادعا کلله ایاالت متحده 
همچنان یکی از مشللارکت کنندگان در توافق هسللته ای 
ایران اسللت، به دنبال اعمال فشار به شورای امنیت برای 
تمدید تحریم های تسلللیحاتی تهران و یا حتی شدیدتر 
کردن اسللت.  وزیر امور خارجه پیشین انگلیس ادعا کرد 
که تمایل اروپا برای فعال کردن سازوکار حل اختاف در 
برجام، واکنش به کاهش تعهدات ایران در این توافق بوده 
و نباید به عنوان گامی خصمانه و ضد ایرانی تعبیر شود. 
وی افزود: سلله کشللور اروپایی به روشنی اعام کرده اند 
که قصد ارجاع این مناقشلله به شللورای امنیت سازمان 
ملل متحللد را ندارند. البته ایران نیللز اقداماتی را بنا به 
دالیلی که من به خوبی درک می کنم اما شاید موافق آن 
نباشم صورت داده تا سقف تعهدات خود در این توافق را 

اندازه گیللری کند. لذا اعام تمایل اروپا برای فعال کردن 
سازوکار حل اختاف گام مناسبی بود تا به آمریکا نشان 
دهنللد، نگرانی خود را از طریللق فرآیندی که در برجام 
تعبیه شللده به ایللران اعام کرده و نیللازی به رجوع به 

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست.
استراو در همین پیوند گفت، توصیه  می کنم ایران پیش 
از برگزاری انتخابات ریاسللت جمهوری آمریکا دست به 

اقدامات تحریک آمیز نزند. 
وی بللا بیان ایللن احتمال که »جو بایللدن« کارت خود 
درباره برجام را رو نخواهد کرد و مایل نیست این مساله 
بلله یک چالللش اصلللی در انتخابات ریاسللت جمهوری 
تبدیل شللود، افزود: اما میللزان موفقیت او در این زمینه 
به رفتار ایران بستگی دارد. »اگر اقدام تحریک آمیزی از 
سللوی ایران صورت گیرد بایدن را خجالت زده و اردوگاه 

ترامپ را شاد خواهد کرد.«
وزیللر امور خارجه پیشللین انگلیس تاش کللرد درباره 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گمانه زنی نکند 
اما افزود: احتمال پیروزی ترامپ به پایین تر از حد انتظار 

رسیده است.
اسللتراو بللا یللادآوری اظهللارات عجیللب و بلله گفته او 
»خنده دار« ترامپ دربللاره روش های درمان کرونا، بعید 
دانسللت که شانسللی برای پیللروزی در انتخابات حتی 

طرفداری از سوی جمهوری خواهان عاقل داشته باشد.
اسللتراو در بخش پایانی این گفت وگو درباره اقدام ایران 
در پرتاب ماهواره نور توسللط سللپاه پاسللداران انقاب 
اسللامی و ادعای ناسللازگار بودن این اقدام با قطعنامه 

۲۲3۱ شورای امنیت، اظهار نظری نکرد.  ایرنا  

جک استراو:

تالش شرورانه آمریکا درباره تمدید تحریم ایران نتیجه نخواهد داد

ایران هیچ مداخله ای در یمن ندارد
رئیس کمیته عالی انقاب یمن با رد اتهامات آمریکا  و ریاض علیه ایران گفت 
که تهران هیچ مداخله ای در یمن ندارد و همچنین گفت در صورت موافقت 
ائتاف با پیش شرط های انصاراهلل، این گروه حاضر است برای امضای توافق 
صلح به ریاض سفر کند. محمد علی الحوثی در خصوص اتهام زنی آمریکا 

و عربستان سعودی به ایران در خصوص تأمین بودجه و تسلیحات انصاراهلل 
گفت: ایران هیچ گونه مداخله ای ندارد. ما یک کشور مستقل هستیم.

رئیس کمیته عالی انقاب یمن به پیش شرط های انصاراهلل برای ورود به مذاکرات صلح 
فراگیر در یمن اشاره کرد که اوایل فروردین ماه مطرح شده بود. گزارش ها حاکی از آن 
اسللت که رئیس کمیته عالی انقاب یمن در دیدار با مارتین گریفیتس نماینده ویژه 
سللازمان ملل در امور یمن که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، پنج پیش شرط از 
جمله توقف تجاوزات، رفع محاصره یمن، برچیده شدن بازرسی و منع ورود کشتی های 

تجاری به بندر الحدیده را برای آغاز گفت وگوهای صلح ضروری اعام کرد. فارس 

انتقاد مشاور ارشد بایدن از دورویی دولت ترامپ 
مشللاور ارشللد نامللزد احتمالللی حللزب دموکللرات بللرای انتخابللات 
ریاسللت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، ضمن انتقاد از فریب کاری کاخ سفید 
برای تمدید تحریم تسلللیحاتی ایران، گفت: واقعا سللخت است که این 

نفاق و دو رویی را تحسین نکرد!
تونی بلینکن تللاش دولت »دونالد ترامللپ« رئیس جمهور فعلی ایاالت 

متحده برای تمدید قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران را به باد انتقاد گرفت.
وی  طی نشسللتی در شللورای یهودیان دموکراتیک آمریکا گفت: واقعا سللخت 
است که نفاق و دورویی اقدامی را که این دولت )دولت ترامپ( انجام می دهد تا 
کشورها و شللورای امنیت را به یافتن راهی برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه 
ایران مجبور کند، تحسللین نکرد! وی می گوید دولت باراک اوباما با اسللتفاده از 
همین توافق بود که توانست تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران را تمدید 

کند ولی ترامپ در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد. صداوسیما 

گستاخی وزیر جنگ صهیونیست ها علیه ایران
وزیر جنگ رژیم صهیونیسللتی با پذیرش غیرمسللتقیم نقش این رژیم 
در حمات اخیر به سللوریه، گفت کارزار نظامی نیمه-مخفی علیه ایران 
تشللدید شده اسللت. نفتالی بنت، مدعی شد این رژیم پس از ممانعت از 
سنگرگیری ایران در سوریه، آن را مجبور به خروج از این کشور کرده و به 

اقداماتش ادامه خواهد داد. وی در ادامه ادعاهایش گفت: اجازه نمی دهیم و 
ساکت نمی نشینیم تا تهدیدهای استراتژیک بیشتری درست در امتداد مرزهای 

ما ایجاد شود. آنقدر ادامه می دهیم تا جنگ را به داخل خاک دشمن ببریم. 
بنت همچنین در اشاره غیرمستقیم به اقدامات اخیر رژیم صیونیستی، به شنوندگان 
ایستگاه رادیویی FM۱۰3 گفت که آماده شنیدن گزارش هایی درباره تشدید اقدامات 
ضدایرانی اسرائیل در سوریه باشند. خبرگزاری جمهوری عربی سوریه )سانا( به نقل 
از »همام دبیات« فرماندار قنیطره گزارش داد در حمات هوایی اسرائیل به مناطق 

»الحجیره« و »العادلیه« در جنوب دمشق 3 غیرنظامی جان باختند. تسنیم


