
 واکنش وزارت خارجه به رویکرد
 ضد یمنی انگلیس 

خارج��ه  ام��ور  وزارت 
کشورمان با اشاره وضعیت 
بح��ران انس��انی در یمن 
خاطر نشان کرد که دولت 
انگلیس با فروش تسلیحات 
ب��ه عربس��تان س��عودی 
»دس��تان خود را به خون 
مردم بی گناه یمن آغش��ته کرده اس��ت وزارت امور 
خارجه کشورمان در پیامی توئیتری نوشت: با توجه 
به آنکه قس��اوتها در یمن باعث قرار دادن این کشور 
در آس��تانه بدترین بحران انس��انی شده که با شیوع 
ویروس کووید-19 نیز توام شده، دولت انگلستان از 
صادرات تس��لیحات به عربستان سود کسب کرده و 
دس��تان خود را به خون مردم بی گناه یمن آغش��ته 
کرده است. در ادامه این پیام آمده است: انگلیس باید 

در سمت درست تاریخ قرار گیرد! تسنیم 

 قدردانی سازمان انرژی اتمی 
از آژانس بین المللی 

سازمان انرژی اتمی ایران در صحفه توئیتری خود 
در  پیامی به زبان انگلیس��ی خاطرنش��ان کرد که 
این سازمان مایل اس��ت قدردانی خود را از آژانس 
بین المللی انرژی هس��ته ای برای ارس��ال و تامین 
دس��تگاه تش��خیص س��ریع بیم��اری کووید–19 
معروف ب��ه RT-PCR ب��رای مقابله ب��ا ویروس 
کرون��ا در کش��ور ایران اع��ام کن��د. در ادامه این 
پیام آمده اس��ت: کارهای نیک هی��چ گاه فراموش 
نمی شود. سازمان انرژی اتمی ایران در پیام دیگری 
ش��عر معروف بنی آدمی اعضای یکدیگرند/ که در 
آفرینش ز یک گوهرند از ش��اعر اندیشمند و مصلح 
بزرگ سعدی ش��یرازی را به زبان انگلیسی منتشر 
 کرد و نوش��ت: م��ا کرونا را شکس��ت خواهیم داد.

 مهر

اخبار

تا 2 سال آینده در تعمیرات نیروگاه 
اتمی بوشهر بی نیاز می شویم

س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی تاکید کرد: تا دو 
س��ال آینده در انجام تعمیرات نیروگاه اتمی بوشهر 

از متخصصان روسی بی نیاز می شویم.
به��روز کمالون��دی درم��ورد تعوی��ض س��وخت و 
تعمیرات س��االنه این نیروگاه هم اظهارداش��ت: هر 
سال در دوره ای تعویض سوخت و تعمیرات سالیانه 
این نی��روگاه انجام میش��ود که ای��ن ویژگی همه 

نیروگاه های اتمی است.
کمالون��دی یادآور ش��د: در گذش��ته ب��ا توجه به 
درخواس��ت وزارت نیرو برای این ک��ه کمبود برق 
وجود نداش��ته باش��د، ما ای��ن اق��دام را در فصلی 
انجام می دهیم که با س��رما و گرمای شدید مواجه 

نباشیم.
سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی به شرایط کرونایی 
در کش��ور اشاره کرد و گفت: باتوجه به این شرایط 
ای��ن کار را در دو مقط��ع انجام م��ی دهیم که هر 
دو در فصلی اس��ت که کمبود برق احساس نشود، 
نخس��ت در اردیبهش��ت ماه که در حال حاضر در 
حال انجام اس��ت و دیگری در پاییز که تعدد افراد 

کمتری درگیر تعمیرات و غیره هستند.
کمالون��دی در ای��ن گف��ت و گ��و از ورود محموله 
س��وخت جدید به بوش��هر با همکاری روس اتم در 
دو پرواز در هفته گذش��ته  خبر داد و تصریح کرد: 
این محموله ها حاوی 38 تن سوخت با حدود 4.5 
درصد اس��ت که انرژی معادل 12 میلیون بش��که 

نفت می شود.
س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی تصری��ح کرد: هر 
ک��دام از این هواپیماها س��وخت ان��رژی معادل 6 
میلیون بش��که نفت به ای��ران آوردند که این ها در 
طول یک سال آینده برق مورد نیاز را به میزان یک 

هزار مگاوات تولید می کنند.
کمالون��دی ادام��ه داد: تاکنون مع��ادل حدود 67 
میلیون بشکه نفت در عملکرد نیروگاه بوشهر صرفه 
جویی شده و ساالنه هفت میلیون تن آالینده کمتر 

ایجاد می شود.
وی افزود: اگر همین میزان برق در نیروگاه های 
معمول��ی تولید ش��ود باید حدود هف��ت میلیون 
تن آالینده در فضا انتش��ار یاب��د که اهمیت کار 
این نی��روگاه و پاکی و تمیزی انرژی اس��ت که 
از س��وی نیروگاه اتمی بوش��هر تولید می ش��ود.

 ایرن�ا 

از نگاه دیگران 

رئیس جمهور آمریکا در ادامه سیاست دولت خود 
علیه ای��ران، علنا در فضای مج��ازی با گروه های 

تروریستی بر ضد تهران همکاری می کند.
به تازگی دونالد ترامپ، پس از اظهارات تهدیدآمیز 
خود مبنی بر دس��تور حمله نیروهای آمریکایی به 
کش��تی های ایران��ی در منطقه، تویی��ت یکی از 
حس��ابهای متعلق به گروهک تروریستی منافقین 
را که به تمجید و حمایت از اظهارات جنگ طلبانه 

وی پرداخته بود، بازنشر )ریتوییت( کرد.
این اقدام معنادار رئیس جمهور آمریکا حتی مورد 
انتقاد برخی محافل در داخل آمریکا قرار گرفت و 
عده ای ترامپ را بخاطر بازنشر توییت یه گروهک 

تروریستی سرزنش کردند.
اما نکته اینجاس��ت که فرد دارنده حساب کاربری 
)تحت عنوان حش��مت علوی( هم وجود خارجی 
ندارد و هم متعلق به گروهک تروریستی منافقین 
اس��ت که توس��ط چندین نفر از اعضای این فرقه 
مدیریت می ش��ود. البته این اولین بار نیست که 
مقامات ارش��د آمریکایی به این حساب کاربری یا 
حساب های کاربری مشابه رجوع می کنند. چند 
سال پیش کاخ س��فید برای توجیه سیاست خود 
در قبال ایران و نقض برجام به مقاله ای که توسط 
حش��مت علوی در مجله فوربس منتشر شده بود، 
اس��تناد کرد. این ماجرا هم آن زمان سر و صدای 

زیادی را به پا کرد.
پایگاه آمریکایی »اینترس��پت« در 9 ژوئن 2019 
در گزارش��ی به نقل از دو منبع درباره این حساب 
کاربری نوش��ت: به بنظر می رسد حشمت علوی 
وج��ود خارجی ندارد. ش��خصیت عل��وی در اصل 
عملیات پروپاگاندا اس��ت توس��ط گروه مجاهدین 

خلق )منافقین( اجرا می شود.
این گ��زارش به نقل از حس��ن حیران��ی، یکی از 
اعضای ارش��د جدا ش��ده از گروهک تروریس��تی 

منافقین نوشت که این حساب توسط »یک تیم از 
اعضای مجاهدین خلق« مدیریت می شود.

حش��مت علوی ک��ه وجود خارجی ندارد توس��ط 
رس��انه ه��ای آمریکای��ی و س��عودی ب��ه عنوان 
»فع��ال ایران حامی حقوق برابر« معرفی ش��ده و 
مقاالت متع��ددی را در فوربس، هیل، دیلی کالر، 
فدرالیس��ت، و رسانه سعودی العربیه منتشر کرده 

است.
جالب اس��ت زمانی ک��ه کاربران در ش��بکه های 
اجتماعی و رس��انه ها خواستار افش��ای هویت یا 
ارائه س��ندی دال بر وجود خارجی حشمت علوی 
ش��دند، این حس��اب کاربری گفت ک��ه هویت و 
عکس واقعی خود را افشا نخواهد کرد. این حساب 
کاربری حتی ابایی در حمایت از گروهک منافقین 
نداش��ته اس��ت و علنا در مطالبی از این گروهک 

حمایت کرده است.
حش��مت علوی هیچ وقت حتی حاضر به مصاحبه 
یا حضور در رس��انه های ضدایرانی برای مصاحبه 
نشده است. به نظر می رسد که گروهک منافقین 
از ای��ن کاربر برای انتش��ار مطال��ب ضدایرانی در 
رس��انه های خارجی به ویژه آمریکایی اس��تفاده 
ک��رده و از ای��ن طریق عمدتا از سیاس��ت فش��ار 
حداکث��ری بر مردم ای��ران یا جنگ علی��ه ایران 

حمایت کرده است.
پس از افش��ای این ماجرا در سال گذشته و علنی 
ش��دن موضوع، برخی از رسانه ها، مطالب منتشر 
ش��ده تحت عنوان حش��مت علوی را از خروجی 
خود حذف کردند، اما جالب است که این حساب 
کارب��ری همچنان در توییتر فعال اس��ت. این در 
حالی اس��ت که ش��بکه های اجتماع��ی از جمله 
یوتیوب، اینس��تاگرام، فیس��بوک و توییتر حساب 
ه��ای کاربری، کارب��ران واقعی ایران��ی را به بهانه 
های سیاسی یا حتی بدون بهانه مسدود کرده اند. 

به ویژه در چند ماه اخیر حس��اب کاربری هزاران 
ایرانی در اینس��تاگرام، فیس��بوک و حتی توییتر 
بس��ته شده است که متعلق به خبرنگاران، اساتید 
دانش��گاه و افراد حقیقی و حقوقی بوده اس��ت که 

وجود خارجی داشته اند.
اما س��وال اینجاس��ت که چرا تا بحال یک حساب 
کاربری غیرواقعی و جعلی که توسط یک گروهک 
تروریستی مدیریت می شود، همچنان پابرجاست. 
ن��ه تنها پابرجاس��ت، بلکه رئیس جمه��ور آمریکا 
همچنان به آن اس��تناد می کند. یافتن پاسخ این 
س��وال چندان س��خت نیس��ت. چون این حساب 
کاربری علیه ایران فعالیت می کند و سیاست های 
دولت آمریکا علیه مردم ایران، چه تحریم چه گزینه 

نظامی، را توجیه و از آنها حمایت می کند.
روند ف��وق اس��تاندارد دوگان��ه دولته��ای غربی و 
همچنین ش��بکه های اجتماعی در قبال ایران را به 
وضوح به تصویر می کش��د. مقامات ارشد آمریکایی 
علنا در زمین شبکه های اجتماعی – اینجا توییتر – 
علیه ایران با گروههای تروریستی همکاری می کنند 
و َکک هی��چ دولتی هم در غ��رب نمی گزد. جالب 
است که همین کشورها در مقاطع مختلف ایران را 
متهم به حمایت از تروریس��م می کند. در حالی که 
ایران بیشترین نقش را در شکست تروریسم داعش 

)ساخته غرب( در منطقه داشته است.
از طرفی در زمانی که ایران و جهان بخاطر شیوع 
ویروس کرونا درگیر یک بحرانی انس��انی هستند. 
این امر نش��ان می دهد، آمریکای��ی ها، حتی در 
حین بحرانی انس��انی و در زمانی که مردم بیگناه 
جان خود را از دس��ت می دهند، با اعمال تحریم 
های جدید و همکاری با گروههای ترویس��تی، از 
آس��یب زدن به ایران دست بر نمی دارند. بلکه به 
دنبال رسیدن به هدف سیاسی خود با استفاده از 

هر وسیله ای هستند. 

کارشناس مسائل افغانستان مطرح کرد:

تهران میانجی مهم در افغانستان 
کارشناس مسائل افغانستان با بیان اینکه افغانستان به یک میانجی گر 
بی طرف نیاز دارد و به هر نحوی باید حقوق و آرمان ملت این کشور 
برآورده شود، گفت: مردم افغانستان به جمهوری اسامی اعتماد دارند.

س��ید وحید ظهوری حس��ینی در خصوص بحران جاری در افغانستان، 
گفت: افغانس��تان بعد از انتخابات دچار یک چالش بس��یار بزرگ ش��د و 
ضمن زیر س��وال رفتن خود انتخابات، بحث تقلب گسترده و اتهامات به 

هر دو طرف مطرح است.
وی با اش��اره به دخالت های آمریکا در این کش��ور، افزود: آمریکا هم به 
صورت مس��تقیم و هم غیرمس��تقیم در موضوع انتخابات افغانس��تان و 
نتیجه آن دخالت داش��ت. آمریکا تاش داش��ت با به قدرت رساندن یک 

جناح در افغانستان، در امور این کشور دخالت کند.
کارشناس مسائل افغانستان اظهار داشت: مذاکراتی که آمریکا با طالبان 
داشت نیز انتخابات افغانستان را به چالش کشید. ارتباط آمریکا با طالبان 
همیشه با دور زدن دولت افغانستان همراه بوده و در گذشته نیز که حامد 
کرزی رئیس جمهور این کشور بود، این موضوع مطرح بود و انتقاد »ارگ 

ریاست جمهوری« را در کابل در بر داشت.
ظهوری افزود: مس��ئله این است که آمریکا بدون اطاع دولت افغانستان 
به عنوان مرجع رسمی در این کشور، مذاکراتی را با طالبان آغاز کرد و با 
آنها به یک توافق رس��ید که توافقی بسیار ناجوانمردانه بود. مسلم است 

که هیچ کدام از این دو طرف به بندهای این توافق عمل نکرده اند.
وی ب��ا بیان اینکه در جریان این توافق ضربه واقعی به ملت افغانس��تان 
خورد و ضرر واقعی را مردم این کشور خوردند، اظهار داشت: بحث وجود 
دو دولت در افغانس��تان، آزادی و تبادل زندانیان میان دولت و طالبان و 
همچنین به چالش کشیدن انتخابات ریاست جمهوری حاال به مهم ترین 
چالش های سیاس��ی در این کش��ور تبدیل شده که ثبات افغانستان را بر 

هم زده است.
کارش��ناس مس��ائل افغانس��تان در زمینه رایزنی های محمدجواد ظریف 
وزی��ر امور خارجه ب��ا همتایان خود از کش��ورهای منطق��ه و همچنین 
ش��خصیت های سیاس��ی افغان در مورد مسئله افغانس��تان، اضافه کرد: 
جمهوری اس��امی ایران برای ملت افغانستان یک مرجع بسیار مطمئنی 
بوده و هس��ت. رایزنی های صورت گرفته نیز که ایران از زمان کنفرانس 
»بن -1« داش��ته، همیش��ه به نفع ملت افغانس��تان بوده و ایران تاش 

داشته تا خواست مردم افغانستان را به کرسی بنشاند. مهر 

گزارش

آمری�کا ه�م اکنون نی�ز از ای�ران وحش�ت دارد و با لغو 
تحریم های تس�لیحاتی علیه جمهوری اسالمی، وحشت 
و هراس سردمداران رژیم ایاالت متحده تصاعدی خواهد 

شد.
در حال��ی آمری��کا در تقای��ی واهی ب��ه دنبال تمدی��د تحریم 
تسلیحاتی جمهوری اسامی ایران است اما اخیرا چین و به ویژه روسیه مخالفت 
علنی و قاطع خود را در قبال این طرح مستاجران کاخ سفید اعام کردند و البته 

کشورهای اروپایی عضو برجام نیز موافق این تمدید نیستند.
پامپئو بارها بر عضویت آمریکا در برجام تاکید کرده در حالی که رس��ماً از برجام 
خارج ش��ده اما از طرف دیگر می گوید در تاش است تا با رایزنی با دیگر اعضای 
ش��ورای امنیت ب��رای تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران اجازه نده��د ایران طبق 

قطعنامه 2231 تسلیحات خریداری کند.
از لحاظ حقوقی و منطقی، آمریکا که خروج یکجانبه از برجام را اعام کرده بود، 

دیگر حق ندارد تا دوباره ادعای عضویت خود در آن را مطرح کند.
اما دولت کنونی آمریکا با گستاخی و پر رویی هنگامی که به برجام نیاز نداشت با 
وجود آن همه مخالفت ها از سوی متحدان اروپایی خود از برجام خارج شد و حاال 
یعنی موقعی که برای آس��یب رس��انی به ایران به چنین توافقنامه ای نیاز دارد، به 
همین سادگی ادعای عضویت خود در برجام را مطرح می کند و خود را برخوردار 

از صاحیت ادعای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران می داند.
پ��س از خروج آمری��کا از برجام، ایران در پاس��خ به آن تعوی��ق اجرای تعهدات 
برجامی خود را اعام و دس��تگاه های س��انتریفیوژ جدید را نصب کرد اما کاما از 
برجام خارج نشد و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را ادامه داد. در واقع 
ایران طی پنج گام مرحله بندی شده، تعهدات عملیاتی خود در برجام را کاهش 
داد و در آخرین گام اعام کرد که به هیچ کدام از محدودیت ها به جز بازرس��ی 

بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی قائل نخواهد بود.
هدف ایران از این رفتار، بی تغییر ماندن مهلت 5 ساله تحریم تسلیحاتی موضوع 

برجام تلقی می شود.
در سوی دیگر آمریکا با توجه به نزدیک شدن تاریخ انقضای این مهلت یعنی ماه 
اکتب��ر، برای غیرمحتمل کردن پایبندی ایران بر برجام، تاش های نهایی خود را 
آغاز کرده اس��ت. مایک پامپئو 24 آوریل گفت: همه کشورهای صلح دوست باید 
دسترس��ی ایران به توان توس��عه موشک بالس��تیک را منتفی و با تمدید مهلت 

تحریم تسلیحاتی ایران، موافقت کنند.
نماین��ده ویژه آمریکا در امور ایران در حالیکه نس��بت به امکان تصویب قطعنامه 
ش��ورای امنیت برای تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران تردید داش��ت، گفت از هر 

گزینه دیپلماتیک برای تمدید این تحریم ها استفاده می کنیم.
برایان هوک افزود: ما نمی توانیم اجازه دهیم ممنوعیت تس��لیحاتی ایران خاتمه 

یابد. اش��تباه بود که این مساله در برنامه جامع اقدام مشترک قرار گرفت. ما یک 
پیش نویس قطعنامه ای را ارائه کرده ایم. تجدید ممنوعیت تسلیحاتی کاما آسان 
اس��ت و از آنجا که در گذش��ته، ممنوعیت تسلیحاتی با اجماع به تصویب رسیده 

بوده است، پیشینه زیادی برای حمایت دوباره از آن وجود دارد.
وی مدعی شد: از آنجا که در گذشته به آن رای داده اند، هیچ دلیلی وجود ندارد 
که دوباره به آن رای ندهند. ش��ما به پنج س��ال گذش��ته نگاه کنید. هیچ کس 
نمی تواند اس��تدالل کند که ایران به تعهدات خود در بندهای مقدماتی برجام به 

طور کامل عمل کرده است که برای ارتقای صلح و ثبات در خاورمیانه بود
نماین��ده آمری��کا در امور ای��ران با این ادعا ادام��ه داد که ای��ران از لغو و تعلیق 
برخی از تحریم ها برای اجرای سیاس��ت خارجی توس��عه طلبانه و دو برابر کردن 

ماجراجویی های انقابی خود در خاورمیانه استفاده کرد.
ه��وک که از اعام زمان انجام ای��ن کار و تصویب قطعنامه ادعایی وی عاجز بود، 
گف��ت: فکر می کنیم که پش��تیبانی زیادی برای این کار ص��ورت خواهد گرفت، 
بنابراین در انجام این کار متمرکز هس��تیم. ما جدول زمانی مشخصی برای اعام 

کردن نداریم.
وی اف��زود: می دانید که تحریم تس��لیحاتی در ماه اکتبر منقضی می ش��ود و این 
دول��ت اج��ازه نخواهد داد که تحت نظارت ش��ورای امنیت س��ازمان ملل، ایران 
واردات و صادرات س��اح انجام دهد. مجی��د تخت روانچی نماینده دائم ایران در 
س��ازمان ملل متحد که خود یک عضو مذاکره کننده برجام هم بوده است، بارها 
تاکید کرده اس��ت که چنین خوانشی از قطعنامه 2231 و مفاد برجام، پذیرفتنی 
نیس��ت و مسلم است که آمریکا در هجدهم اردیبهشت 1398 به مشارکت خود 
در ای��ن توافق پایان داده اس��ت. نماین��ده آمریکا در امور ای��ران درباره همراهی 
اروپ��ا با تصمیم آمریکا و اظهارات مقامات آنها به جای پاس��خگویی، اظهار کرد: 
آیا اروپایی ها دوس��ت دارند تحریم تس��لیحاتی ایران منقضی ش��ود؟ من چنین 
نمی بینم. من ندیده ام که هیچ اروپایی بطور علنی بگوید که مایل اس��ت تحریم 

تسلیحاتی منقضی شوند.
ام��ا محمدج��واد ظریف وزیر خارج��ه ایران 27 آوریل در پاس��خ به وزیر خارجه 

آمریکا در صفحه توئیتری خود نوشت: 
»دو سال پیش، مایک پومپئو و رئیسش، پایان مشارکت ایاالت متحده در برجام 
را اعام کردند، به خیال این که فشار حداکثری آن ها، ایران را به زانو در خواهد 
آورد. با توجه به شکس��ت آش��کار این سیاس��ت، ح��اال وی می خواهد در برجام 
شریک باشد. دس��ت از خیال پردازی بردارید: مردم ایران همیشه خودش درباره 

سرنوشتش تصمیم خواهد گرفت.«
نکته ای که باید به آن اش��اره کرد این اس��ت که به نظر می رسد متحدان اروپایی 
نی��ز لزوماً حامی آمریکا نخواهند بود. یکی از دیپلمات های اروپایی در همین باره 
می گوید: آمریکا برای رسیدن به اهداف خود استفاده از برجام یا عدم استفاده را 

انتخاب می کند که این امر مورد حمایت متحدان اروپایی آن قرار نمی گیرد.
در همین رابطه، پیتر استانو سخنگوی امور خارجی و سیاست امنیتی کمیسیون 
اروپ��ا در اظهاراتی در واکنش به طرح آمریکا ب��رای جلوگیری از لغو تحریم های 
تس��لیحاتی ایران در اکتبر آینده، گفت: شما شاهد این مساله نخواهید بود که 3 
کش��ور اروپایی امضا کننده برجام با پیشنهاد آمریکا موافقت کنند چرا که پایان 

تحریم تسلیحاتی بخشی از توافقنامه است.
وی دربیانی��ه ای تاکی��د کرد: آمری��کا از زمان خروج از برجام در هیچ جلس��ه ای 
درباره این توافقنامه شرکت نکرده است. البته من درباره مواضعی که ممکن است 

آمریکا یا دیگر کشورها در قبال برجام اتخاذ کنند، اظهار نظر نمی کنم.
اروپ��ا و آمریکا در موضوع ایران اختافات زیادی دارند. عاوه بر آن، ادامه تحریم 
تس��لیحاتی علیه ایران به ضرر روسیه نیز اس��ت و این اقدام پامپئو طبیعتا مورد 

رضایت مسکو نخواهد بود.
در همی��ن رابطه؛ معاون وزیر خارجه روس��یه تأکید کرد: آمریکا به جای صحبت 
درباره استفاده انتخابی از برخی مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت برای رسیدن 
به اهداف سیاس��ی خاص، باید خود از مانع تراش��ی در اجرای این س��ند دس��ت 

برداشته و به اجرای کامل برجام بازگردد.
سرگئی ریابکوف" اعام کرد که تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران که در 
ماه اکتبر س��ال 2020 )پاییز سال جاری( مدت اعتبار آن به اتمام خواهد رسید، 
نمی تواند ادامه پیدا کند. اظهارات ریابکوف در واکنش به سخنان مایک پامپئو" 
وزیر امور خارجه آمریکاس��ت، که مدعی ش��ده "واشنگتن برای گسترش تحریم 

تسلیحاتی علیه ایران ، همه تاش خود را انجام خواهد داد.
معاون وزیرخارجه روس��یه توضیح داد: دررابطه با تمدید رژیم خاص فعلی برای 
تهیه تس��لیحات وتجهیزات نظامی به جمهوری اس��امی ایران وهمچنین ارسال 
تس��لیحات از ایران، باید بگویم که این مس��ئله در زمان تصویب قطعنامه شماره 
2231 ش��ورای امنیت حل و فصل ش��ده اس��ت. ریابکوف یادآور شد که ایاالت 
متح��ده قبل از هر نوع صحبتی درباره اینکه از کدامیک از مفاد قطعنامه 2231 
شورای امنیت می تواند برای دستیابی به اهداف سیاسی خود استفاده کند، باید 
ابتدا به اجرای کامل برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( درباره برنامه هسته ای 

ایران بازگردد.
وی گفت: بطور کلی باید توجه داش��ت که تمامی مف��اد قطعنامه 2231 باید به 
طور تمام و کمال اجرا ش��ود وهمه کش��ورها باید بدون هیچ گونه اس��تثنائی از 
مف��اد و روح حاکم بر آن پیروی کنند. متأس��فانه ، طرف آمریکایی ، مانند آنچه 
ک��ه تاکنون هم اتفاق افتاده ، به طور انتخابی با اجرای این قطعنامه برخورد می 
کند که قطعاً چنین برخوردی مورد قبول نیست، ولی در هر صورت ارسال عائم 
ارس��الی از سوی واشنگتن باعث نگرانی ما می شود. ایاالت متحده نه تنها مانع از 
اجرای مفاد این قطعنامه توس��ط س��ایر کشورها می شود، بلکه آنها را به تحریم و 

انواع اقدامات محدود کننده دیگر تهدید می کند.
ریابکوف در آخر بار دیگر گوشزد کرد که ایاالت متحده قبل از اینکه مورد اینکه 
در ای��ن باره صحبت کند ک��ه کدامیک از مفاد قطعنام��ه 2231 می تواند برای 
دس��تیابی به اهداف سیاسی خاصی که واش��نگتن برای خود تعیین کرده، مورد 
استفاده قرار گیرد، باید بطور پیگیرانه اجرای کامل و جامع الزامات این قطعنامه 

را تضمین کند، یعنی به اجرای کامل توافقنامه هسته ای  بازگردد.
روز پنج ش��نبه "میخائیل اولیانوف" نماینده دائم روس��یه در س��ازمان های بین 
الملل��ی در وی��ن هم در واکنش به س��خنان وزیر خارجه آمری��کا تاکید کرد که 
هدف واش��نگتن برای معرفی خ��ود به عنوان یکی از طرفین ش��رکت کننده در 
برجام و اس��تفاده از مفاد توافقنامه هس��ته ای برای جلوگیری از فروش ساح به 
ایران قابل تحقق نیس��ت و مطرح کردن چنی��ن ادعایی واقعاً توهین به هر عقل 
س��لیمی اس��ت و آمریکا که از برجام خارج ش��ده، دیگر حق ندارد درباره اجرای 

آن اظهار نظر کند.
به طور کلی، آمریکا با خروج غیرمسئوالنه از برجام به زعم خود سود مورد نظرش 
را کسب کرده اما حاال بازهم می خواهد دیگران گوش به فرمان آن باشند که این 

توقع و تصور بسیار واهی است.
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آمریکای ترسو
تالش بی ثمر آمریکا برای ادامه تحریم تسلیحاتی ایران

واکنش موسوی به اقدام دولت آلمان 
سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام دولت آلمان علیه حزب اهلل لبنان را در 

راستای اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکا خواند و آن را محکوم کرد
س��یدعباس موس��وی اقدام دولت آلمان در اتهام ب��ه حزب اهلل لبنان با 
عنوان ترویج مبارزه مس��لحانه با ابزارهای تروریستی را به شدت محکوم 

کرد و گفت: ظاهرا برخی کش��ورها در اروپا مواضع خود را بدون در نظر 
گرفت��ن واقعیات منطقه غرب آس��یا و تنها با در نظر گرفتن اهداف ماش��ین 

تبلیغاتی رژیم صهیونیس��تی و رژیم س��ردرگم آمریکا اتخاذ می کنند. موس��وی 
افزود: تصمیم دولت آلمان در بی احترامی کامل آن کشور به دولت و ملت لبنان 
اتخاذ ش��ده، زیرا حزب اهلل بخشی رسمی و مشروع از دولت و پارلمان این کشور 
و همواره یک حزب سیاس��ی تاثیرگذار در عرصه ثبات سازی سیاسی این کشور 

بوده که از پشتوانه وسیع مردمی در لبنان و منطقه برخوردار است. فارس 

ایران با موفقیت با شیوع ویروس کرونا مقابله خواهد کرد
وزارت امورخارج��ه پاکس��تان با انتش��ار بیانیه ای که روی وب س��ایت 
رسمی این وزارتخانه قرار گرفته است، اعام کرد: شاه محمود قریشی و 
محودجواد ظریف وزیران خارجه پاکستان و ایران در گفت وگوی تلفنی 

امروز خود فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به یکدیگر تبریک گفتند.
در ادامه این بیانیه با اشاره به این که دو طرف درباره شیوع ویروس کرونا 

با هم تبادل نظر کردند، آمده اس��ت: وزیر خارجه پاکستان ضمن ابراز تاسف 
نسبت به جان باختن تعدادی از ایرانیان در اثر ابتا به ویروس کووید- 19، ابراز 
امیدواری کرده اس��ت که جمهوری اس��امی در مقابله با این همه گیری جهانی 
به موفقیت دس��ت خواهد یافت. همچنین در این بیانیه آمده است: وزیران امور 
خارجه ایران و پاکستان به عاوه گسترش پدیده حمله ملخ های بیابانی را بررسی 
و بر ضرورت تاش جمعی برای مقابله موثر با این تهدید توافق کردند. ایسنا 

ادعای آمریکا درباره پرداخت بدهی ونزوئال به ایران
یک دیپلمات آمریکایی مدعی ش��د که ونزوئا هزینه خدمات ایران در 

صنعت نفت این کشور را با طا می پردازد.
الیوت آبرامز دیپلمات ارش��د آمریکا در امور ونزوئا در یک کنفرانس 
ویدیویی در اندیش��کده هادسون این ادعا را مطرح کرد و گفت: ما به 

ویژه در این هفته ش��اهد این بوده ایم که ایران هواپیماهای بیشتری را 
به ونزوئا می فرس��تد. ما فکر می کنی��م هواپیماهایی که از ایران تجهیزاتی 

را ب��رای صنعت نفت]ونزوئا[ می آورند، با طا به خانه بر می گردند. الیوت اظهار 
ک��رد که ایران »نقش فزاینده ای در ونزوئا دارد؛ دعاهای این دیپلمات آمریکایی 
در پی این مطرح می ش��ود که مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا مایک پمپئو 
در کنفرانسی خبری در وزارت خارجه مدعی شد که هواپیمایی ماهان کمک های 

نامشخصی را برای دولت مادورو ارسال کرده است. باشگاه خبرنگاران 

پاسکاری ترامپ و منافقین در فضای مجازی علیه ایران


