
رایزنی ظریف با وزیر خارجه 
ازبکستان

محمد ج��واد ظریف و عبدالعزی��ز کامیلف وزیران 
امور خارجه جمهوری اس��امی ایران و ازبکستان 

تلفنی گفت وگو کردند.
در ای��ن گفت وگو وزیر امور خارجه کش��ورمان با 
توجه به س��یل اخیر در ازبکستان با دولت و مردم 
این کشور خصوصا با آسیب دیدگان ناشی از سیل 

ابراز همدردی کرد.
همکاری های دو کش��ور در حوزه روابط دوجانبه، 
بویژه حمل ونقل، مقابله با ش��یوع کرونا و تحوالت 
افغانستان از دیگر موضوعات مورد گفتگو و تبادل 
نظر وزرای امور خارجه دو کش��ور در این گفتگوی 

تلفنی بود. باشگاه خبرنگاران 

ادعای نیویورک تایمز درباره مذاکره 
ایران و آمریکا 

روزنام��ه آمریکای��ی نیویورک تایمز در گزارش��ی 
مدعی مذاکره ایران و آمری��کا برای تبادل زندانی 

شده است.
این روزنامه آمریکایی مدعی شده است که مذاکره 
برای تبادل مایکل وایت 48 س��اله و یک پزش��ک 
ایرانی-آمریکای��ی با هویت نامش��خص در جریان 
اس��ت و به نقل از ابوالفضل مهرآبادی معاون دفتر 
حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن 
گفته »این مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است.

آمریکا مدعی اس��ت که مایکل وایت کهنه س��رباز 
نیروی دریایی این کش��ور 2 س��ال پیش در ایران 

بازداشت شد. ایرنا 

اخبار

آمریکا قصد دارد با ورود به برجام، 
فشار بیشتری به ایران وارد کند

ابوالفض��ل ظهره ون��د ب��ا اش��اره به اینک��ه خروج 
آمریکایی ها بر خاف تصور اولیه آن ها، برای ایشان 
دردس��ر ساز شده اس��ت، عنوان کرد: آمریکایی ها 
قصد دارند با ورود مجدد به برجام، دور جدیدی از 

فشار را ایجاد کنند..
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه آمریکایی ها 
تصور داش��تند با خ��روج از برجام، ای��ران در یک 
موضع واکنشی، برجام را زیر پا می گذارد و مسئله 
را پای��ان یافت��ه ف��رض می کند، گف��ت: بر خاف 
تص��ور آمریکا، ایران در برجام ماند و روند کار را با 

کشورهای اروپایی ادامه داد.
وی تصری��ح کرد: ب��دون تردی��د در برجام، طرف 
اصلی ایران آمریکا محس��وب می شد و توافقات در 
حقیق��ت با آمریکا صورت گرفته بود اما در ش��کل 
کار، کش��ورهای اروپایی نیز تواف��ق کرده بودند و 
وقت��ی از پنج به عاوه یک صحبت می کنیم درباره 
تعهد مساوی کشورهای اروپایی و آمریکایی سخن 

می گوییم.
این دیپلمات با س��ابقه کش��ور با اش��اره به اینکه 
خ��روج آمریکایی ها بر خاف تص��ور اولیه آن ها، 
برای ایش��ان دردسر ساز شده اس��ت، عنوان کرد: 
آمریکایی ه��ا قصد دارند ب��ا ورود مجدد به برجام، 
دور جدیدی از فش��ار را ایجاد کنند و در حقیقت 
قصد دارند با استفاده از ظرفیت های برجام، مجددا 
جمهوری اس��امی ای��ران را در حوزه تس��لیحات 

تحریم بیشتری کنند.
وی همچنین اظهار کرد: ش��رایطی ک��ه کرونا در 
جهان ایجاد کرده اس��ت، مسئله تحریم ایران و به 
ط��ور کلی واژه تحری��م، تبدیل به یک جزء تبدیل 
شده است که کشورها کمتر برای آن اهمیت قائل 
هس��تند زیرا اقتصاد کشورهای بین الملل با رکود 
بی سابقه ای پس از جنگ جهانی دوم مواجه شده 

است.
ظهره ون��د درب��اره اقداماتی ک��ه در دوران تحریم 
بای��د انجام داد، گفت: آنچ��ه اهمیت دارد تکیه بر 
ظرفیت های داخلی اس��ت و اینکه نش��ان ندهیم 
موضوع تحریم روی ایران اثرگذار بوده است زیرا با 
ارسال سیگنال به آمریکا، آن  ها بر تحریم ها اضافه 

خواهند کرد و از موضع باال رفتار خواهند کرد.
این کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی بیان کرد: ایران 
قصد داش��ت به موضوع تحریم ی��ک جنبه حقوق 
بش��ری دهد تا فش��ار را بر روی آمریکایی ها وارد 
کند اما نتیجه عکس داده است در حالی  که اگر از 
موضوع عزت برخورد کنیم، نتیجه بهتری به دست 
می آوریم که برای نمونه می توان به تقدیر ش��هردار 
لندن از ایران در مقابله با کرونا اشاره کرد. مهر 

از نگاه دیگران 

موض��وع ف��را رس��یدن زم��ان لغ��و تحریم ه��ای 
تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران در اکتبر 
امسال و تاش آمریکا برای تمدید آن از هر طریق 
ممکن، اروپا را بار دیگر در آس��تانه تصمیمی مهم 

و سرنوشت ساز قرار داده است.
شاید زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمریکا در اردیبهش��ت س��ال 97 از برجام 
خارج شد، تصور نمی کرد مقاومت ایران در مقابل 
فش��ارهای تحریمی آمریکا تا به این حد به طول 
انجامد. بر اساس محاس��بات آمریکا ایران پس از 
مواجه شدن با تبعات تحریم های آمریکا به صورت 
گام به گام از مواضع خود عقب نشینی کرده و تن 

به مذاکره بر سر یک توافق جدید می داد.
آمریکایی ه��ا در ط��ی 2 س��ال گذش��ته از هیچ 
اقدامی علیه اقتصاد ایران فروگذار نکردند. تحریم 
کامل فروش نفت ایران در س��ال 98 و همچنین 
تحریم مجدد برخی از بانک ها و مؤسس��ات ایران 
با برچس��ب حمایت از تروریس��م و افزایش تعداد 
اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی حاضر در لیس��ت 
D.S.N دفت��ر کنت��رل س��رمایه خارج��ی وزارت 
خزان��ه داری همه و همه ب��رای از پا انداختن یک 

اقتصاد کافی به  نظر می رسد.
ب��ا این حال ای��ران در مقابل تم��ام این تحریم ها 
ایس��تاد و حت��ی محدودیت های برجام��ی برنامه 
هس��ته ای خود را بدون کاهش نظارت برجامی و 
ف��را برجامی آژانس به صورت تدریجی لغو کرد تا 
حداقل در خصوص ماشین های غنی سازی ایران با 

محدودیتی روبرو نباشد.
حاال به نظر می رس��د که صبر ای��ران در مقاومت 
پیرام��ون فش��ارهای برجامی به نتیجه رس��یده و 

موع��د لغو بخش��ی مهم و نمادی��ن از تحریم های 
ای��ران من��درج در قطعنامه های ش��ورای امنیت 
رسیده است؛ اتفاقی که به شدت آشفتگی وزارت 

خارجه آمریکا را به همراه داشته است.
با تسخیر النه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان 
پیرو خط امام، »جیمی کارتر«، رئیس جمهور وقت 
آمریکا در تاریخ 8 نوامبر ۱979 میادی با استناد 
به قانون »کنترل صدور تسلیحات نظامی«، کشتی 
حامل لوازم یدکی نظامی متعلق به ایران را توقیف 
کرد. ارزش این لوازم ۳۰۰ میلیون دالر بود. به این 
ترتیب صدور هر گونه تس��لیحات نظامی از آمریکا 
به ایران متوقف ش��د. اگرچ��ه پس از حل و فصل 
موضوع گروگان ه��ای آمریکایی این تحریم ها لغو 
شد اما دولت ریگان به بهانه جنگ ایران و عراق از 

صدور هر گونه ساح به ایران جلوگیری می کرد.
پ��س از عملی��ات خیب��ر در س��ال ۱98۳ و آغاز 
پیش��روی جدی ایران در خاک ع��راق، آمریکا بر 
اس��اس طرح اندیش��کده هریتی��ج، عملیاتی را با 
نام »اس��تانچ« اجرا ک��رد. هدف از ای��ن عملیات 
جلوگی��ری از صدور هر گونه س��اح به ایران بود. 
از همین رو ایران از س��وی وزارت خارجه آمریکا 
در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار گرفت. 
بازار مش��ترک اروپا نی��ز به بهانه مش��تعل بودن 
درگیری میان دو کش��ور از صدور ساح به ایران 

جلوگیری می کرد.
با پای��ان جنگ تحمیل��ی رژیم بعث ع��راق علیه 
ایران تاش های آمری��کا برای جلوگیری از صدور 
هر گونه س��اح به ایران ش��دت گرف��ت و برخی 
شرکت های چینی و روس��ی نیز تهدید به تحریم 
ش��دند. از س��وی دیگر با امضای توافقی با دولت 

یلتس��ین با نام »گور- چرنومردین« مسکو متعهد 
به جلوگیری از فروش هر گونه ساح به ایران بود 
که البته این قرارداد در سال 2۰۰۱ از سوی دولت 
پوتین لغو ش��د. در این میان مطرح شدن ناگهانی 
پرونده هس��ته ای ای��ران و ارجاع آن به ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل سبب ش��د تا تحریم ها علیه 
ای��ران از جنبه یکجانبه خود خارج ش��ده و جنبه 

بین المللی به خود بگیرد.
زمانی که برای اولین بار پرونده هسته ای ایران به 
شورای امنیت سازمان ملل گزارش شد و قطعنامه 
۱696 با اجماع صادر ش��د، به دلیل مطرح شدن 
گمانه ارتباط برنامه هس��ته ای با برنامه موش��کی 
ایران تدابیری در خصوص موشک بالستیک اتخاذ 
شد. بر اس��اس بند 5 این قطعنامه هر گونه حمل 
و نقل اقام مرتبط با توس��عه برنامه موشکی ایران 
منع ش��ده و این قطعنامه خواستار نظارت جدی 

دولت ها در این باره شد.
در قطعنامه های بعدی الیه های تحریم تسلیحاتی 
س��ازمان ملل علیه ایران وسیع تر و پیچیده تر شد. 
در قطعنام��ه ۱747 که در س��ال 2۰۰6 با اجماع 
علی��ه ایران صادر ش��د، ص��ادرات قطعات مرتبط 
ب��ا برنامه موش��کی و همچنین اق��ام دو منظوره 
فهرس��ت ش��ده در س��ند این قطعنامه به صورت 
کام��ل ممن��وع و کش��ورها موظف به بازرس��ی و 
جلوگیری از فروش و یا واردات این اقام به ایران 
شدند. همچنین در بند 6 این قطعنامه فروش هر 
گونه س��اح سنگین و یا کمک به خرید آن اعم از 
بالگرد، هواپیما، تانک و یا ناوهای س��نگین نظامی 
ممنوع ش��د. به این ترتیب ایران رس��ماً وارد یک 

دوره تحریم تسلیحاتی شد. فارس 

 اذعان یک پایگاه خبری برزیلی
 به توانمندی ایران در مبارزه با کرونا

ی��ک پایگاه خبری برزیلی ب��ه توانمندی ایران در مبارزه با کرونا با وجود 
تحریم های آمریکا پرداخت و نوش��ت: ایران علیرغم تحریم ها و مشکات 

اقتصادی، توانمندی خود در مواجهه با کرونا را نشان داد.
تارنمای خبری R7 برزیل با اش��اره به تجربه ایران در مدیریت بحران ها 
به ویژه در اوضاع کنونی و ش��یوع کرونا نوشت: ایران علیرغم تحریم های 
س��نگین بین المللی و مش��کات اقتصادی، توانمندی خود در مواجهه با 
همه گیری کووید-۱9  را با تولید انبوه ماسک، دستگاه تنفس مصنوعی 
و کیت های تشخیص بیماری نشان داده، به نحوی که به گفته مسئوالن، 

پس از تامین نیازهای داخل، این کشور به دنبال صادرات آنها است. 
در این مطلب با اشاره به اظهارات علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت 
ملی ایران مبنی بر اینکه  ما سال ها هنر زندگی در بحران را آموخته ایم 
و اخیرا از تجربیات کش��ور برای کار با تکیه بر منابع خودمان اس��تفاده 
می کنیم، می افزاید: ایران در چهار دهه گذش��ته پس از انقاب در س��ال 
۱979، بر  هشت س��ال جنگ تحمیلی با عراق، بایای طبیعی از جمله 
زلزله و همچنین تحریم های ش��دید اقتصادی غرب فائق آمده است. این 
کش��ور اکنون با تحریم های جدید ایاالت متحده روبروس��ت که اقتصاد 
کش��ور را با مش��کل مواجه کرده و به تاش ها برای مبارزه با کووید-۱9 
که موجب مرگ بیش از شش هزار و 2۰۰ نفر و ابتای 97 هزار نفر در 

کشور شده - و در ماه گذشته سیر نزولی داشته است- ضربه می زند.
براس��اس این گزارش، »احمد بهفر« مدیر عامل ش��رکت مهندسی ایرانی 
»احیا درمان پیشرفته« می گوید: همه این اتفاقات صنعت ایران را تشویق 
کرده تا جایگزین مناس��بی پیدا کند و خود را ب��رای مقابله با هر بحرانی 
تطبیق دهد. س��ورنا س��تاری مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
ایران عنوان کرده که س��طح کنونی تولید تجهیزات و امکانات بیمارستانی 
پاسخگوی نیازهای داخلی است و تقریبا هیچ وسیله و تجهیزات مورد نیاز 

برای مبارزه با سارس- کووید-۱9 وجود ندارد که در داخل تولید نشود.
معاون رئیس جمهور ایران افزود: نکته مهم این است که ما شرکت هایی 
ب��ا توانمندی باالی فن��اوری طراح��ی و تولید انب��وه کاال در مواجهه با 

وضعیت های جدید و پیش بینی نشده جهانی داریم. تسنیم 

گزارش

ب��ه میزانی که نق��ش آفرینی جمهوری اس��امی ایران در 
مدیری��ت بحران های سیاس��ی امنیتی کش��ور دوس��ت و 
همسایه افغانس��تان افزایش می یابد دشمنی و تخریب دو 
ملت نیز در چارچوب فضای رس��انه ای و عمق بخش��ی به 
اختاف��ات بین دو ملت افزایش یافته و کینه بدخواهان دو 
ملت در فضای رسانه ای به منظور تحریک احساسات افراد 

ساده دل در دو ملت گسترش می یاید.
چند روزی اس��ت خب��ری مبنی بر به آب انداخته ش��دن 
تعدادی از اتباع کش��ور افغانس��تان در مرز کش��ورمان به 

سرعت انتشار یافته است.
مت��ن خبر اینگونه ب��ود: نیروهای مرزبان��ی ایران 5۰ تبعه 
افغانستان را هنگام عبور از منطقه تنگه ذوالفقار ابتدا مورد 

ضرب و شتم قرار داده و سپس آنها را به آب انداختند.
در ادامه این خبر نیز گفته شده بود که تعدادی از این افراد 
در آب غرق ش��ده و جان خود را از دست دادند و تعدادی 
از این افراد نیز توانسته اند خود را نجات داده و پیکر برخی 

همراهان خود را از آب بیرون بکشند.
پس از انتش��ار این خبر بافاصله مسئوالن افغانستانی پای 
کار آمده و خواس��تار پیگیری جدی این موضوع از س��وی 

مقامات کشورمان شدند.
حنیف اتمر سرپرس��ت وزارت امور خارجه افغانس��تان در 
صفحه فیس بوک خود اعام کرد که هیاتی را برای بررسی 
ای��ن حادث��ه تعیین ک��رده و این هیات ای��ن موضوع را به 

صورت جدی بررسی خواهند کرد.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
در پی انتش��ار برخی اخبار در رس��انه های افغانس��تان در 
خصوص وقوع حادثه برای تعدادی از شهروندان این کشور 
که با عبور از رودخانه مرزی قصد ورود غیر قانونی به خاک 
جمهوری اسامی ایران را داشته اند، ضمن ابراز همدردی 
ب��ا خانواده جانباختگان تصریح ک��رد: این حادثه در خاک 
افغانستان رخ داده و مرزبانی جمهوری اسامی ایران وقوع 
ه��ر اتفاقی در این ارتباط در خاک کش��ورمان را رد کرده 

است.

س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه افزود: ب��ه جهت اهمیت 
موضوع و به منظور کس��ب اط��اع دقیق از چگونگی وقوع 
این حادثه در خاک افغانس��تان، مرات��ب را در همکاری با 
مقامات این کش��ور تحت بررس��ی قرار داده ایم. در همین 
رابطه؛ وزارت خارجه افغانس��تان در بیانیه ای اعام کرد که 
دولت ایران براس��اس حس��ن همجواری و روابطه دوستانه 
به درخواست افغانس��تان برای ایجاد هیئت مشترک برای 

بررسی حادثه اخیر مرزی جواب مثبت داده است.
در این بیانیه، وزارت خارجه افغانس��تان ضمن استقبال از 
این اقدام وزارت خارجه ایران اعام کرد که هیئت مشترک 

دو کشور در محل حادثه تحقیقات شان را آغاز می کنند.
وزارت خارجه افغانس��تان همچنین ابراز امیدواری کرد که 
نتای��ج حاصل از تحقیقات مش��ترک س��بب تأمین عدالت 

خواهد شد.

تحریک احساسات دو ملت ایران و افغانستان 
دکتر س��یدرضا صدرالحسینی کارش��ناس مسائل سیاست 
خارج��ی در خصوص حواش��ی اخی��ر برخ��ی معاندان در 
خصوص روابط ایران و افغانس��تان به سیاس��ت روز گفت: 
با نگاهی دقیق به تحوالت 4۰س��اله بین دو کش��ور ایران 
و افغانس��تان مش��اهده می گردد که هر زمان این دو ملت 
و دولت های موجود در این دو کش��ور توانستند به توافقات 
و ارتباطات و تعامات بهتری دس��ت یابند تا منافع ملی و 
امنیت ملی دو کشور بیش از گذشته تامین گردد؛ حوادث 
کوچک اما مؤثر ب��ر روی این تعامات و ارتباطات تأثیرات 

بزرگی گذاشته است. 
وی افزود: بطور مثال در دو دهه اخیر که حضور آمریکایی ها 
در افغانس��تان گسترش ویژه ای یافته و این کشور با تهاجم 
نظامی خود س��یطره خویش را با ش��عار مقابله با تروریسم 
القاع��ده، ناب��ودی مواد مخدر و توس��عه کشورافغانس��تان 
افزایش داده اس��ت حجم تخریب های متعدد که ریشه در 
یک حادثه کوچک داش��ته و یا هیچ حادثه ای نبوده اما، با 
ترفندهای رس��انه ای حادثه آفرینی نموده اند افزایش یافته 

و تاش بر تخریب روابط حسنه دو کشور رشد چشمگیری 
داشته است. 

صدرالحس��ینی بیان داش��ت: اخیراً با ش��ایعه پراکنی غیر 
واقعی تعدادی از رس��انه ها که س��ر منشا این رسانه ها در 
مرکز عربس��تان س��عودی و بعضی از رس��انه های مجهول 
المب��دا مواجه ش��ده ایم که با گس��تردگی هرچ��ه تمامتر 
اخباری دروغ و ش��ایعاتی موهون را در فضای رسانه ای دو 

کشور پراکنده می گردانند. 
کارشناس مسائل سیاست خارجی اظهارداشت: تا جایی که 
در روزهای اخیر به دلیل تأثیر گذاری این شایعات بر روی 
عده ای س��اده دل باعث شده که مغرضان اجیر شده توسط 
جریان های حامی تروریس��م درافغانس��تان یک دس��تگاه 
کامیونی ک��ه متعلق به یک راننده ایرانی بود و برای حمل 
محموله های مورد نیاز مردم افغانس��تان به این کشور سفر 

کرده بود توسط همین عوامل به آتش کشیده شد. 
به باور این اس��تاد دانش��گاه؛ بر آگاهان کاما روشن است 
که پش��ت سر تولید و تکثیر ش��ایعه غرق شدن تعدادی از 
همنوعان افغانس��تانی در آب های مرزی هیرمند و تحریک 
احساسات مهاجران افغانستانی در ایران و همچنین برنامه 
ریزی ب��رای اقدامات تافی جویانه برای موضوعی که اصًا 
بوجود نیامده اس��ت و توسط دس��تگاه  های ذیربط چندین 

مرتبه تکذیب شده است چیست؟
وی بیان داش��ت: اگر با دقت به تحوالت و شکس��ت گفت 
وگوهای طالبان و آمریکا نظر داش��ته باشیم و ناکامی آقای 
خلیل زاد به عنوان نماین��ده آمریکا در این گفت وگوهای 
نافرجام توجه کنیم و با کیاس��ت الزم به درخواست رسمی 
افغانس��تان برای نق��ش آفرینی جمهوری اس��امی ایران 
در ادام��ه گفت وگوها و تعیین نقش��ی مؤث��ر برای دولت 

افغانس��تان در ادامه آن توس��ط ایران دق��ت کنیم متوجه 
می شویم که پشت س��ر ایجاد شایعات و تخریب روابط دو 

ملت از کجا نشأت می گیرد. 
وی گفت: به خوبی مش��خص است ۳ضلع آمریکا، حامیان 
تروریست های منطقه ای و بازی خوردگانی که در دو کشور 
افغانس��تان و ای��ران تحت تأثیر آن دو ضل��ع دیگر قرارمی 
گیرند عامل اصلی موضوعاتی است که در سطور باال به آن 
اش��اره ش��د؛ به میزانی که نقش آفرینی جمهوری اسامی 
ایران در مدیریت بحران های سیاسی امنیتی کشور دوست 
و همسایه افغانستان افزایش می یابد دشمنی و تخریب دو 
ملت نیز در چارچوب فضای رس��انه ای و عمق بخش��ی به 
اختاف��ات بین دو ملت افزایش یافته و کینه بدخواهان دو 
ملت در فضای رسانه ای به منظور تحریک احساسات افراد 

ساده دل در دو ملت گسترش می یاید. 
کارش��ناس مس��ائل سیاست خارجی خاطرنش��ان کرد: به 
نظر می رس��د راهبردهای کان جمهوری اس��امی ایران و 
جمهوری اس��امی افغانس��تان با افزایش تخریب های کم 
اهمیت تغییر ناپذیر اس��ت و ملت های دو کش��ور به خوبی 
می دانن��د بیگانگان��ی که از صده��ا کیلومت��ر دورتر برای 
گسترش استیای خود و دخالت در امور داخلی کشورها و 
تقلیل اس��تقال آنان به این منطقه آمده اند امنیت و منافع 
ملی کشورهای صاحب این منطقه را قطعاً در نظر نخواهند 

داشت. 
صدرالحس��ینی گفت: بر این اس��اس ای��ن دو ملت ایران و 
افغانس��تان هس��تند که با آگاهی و درای��ت هرچه تمامتر 
می توانن��د منافع دراز م��دت دو ملت را که از ریش��ه های 
تاریخ��ی، تمدنی، دینی و مذهبی برخوردار اس��ت تحکیم 

بخشیده و به طول عمر آن اضافه کنند.
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کارشناس مسائل سیاست خارجی مطرح کرد:

 دشمنی بدخواهان
 برای ایجاد اختالف دو ملت 

ایران و افغانستان 

واکنش برنی سندرز به وتوی قطعنامه کاهش اختیارات جنگی ترامپ
نماین��ده مجلس س��نای آمریکا به وت��وی مصوبه کنگ��ره برای کاهش 

اختیارات جنگی رئیس جمهور این کشور واکنش نشان داد.
برنی سندرز با یادآوری یکی از صحبت های قبلی ترامپ علیه جنگ که 
گفته بود ملت های بزرگ وارد جنگ های بی پایان نمی ش��وند از او انتقاد 

کرد. این نماینده مجلس س��نا در توئیتر نوشت: ترامپ گفت »ملت های 
بزرگ وارد جنگ  های بی پایان نمی شوند.« با این وجود او دو قطعنامه کاهش 

اختی��ارات جنگ��ی را وتو کرده تا ما را داخل این جنگ ه��ا نگه دارد. کنگره باید 
به تاش خود برای مه��ار این رئیس جمهور قانون گریز ادامه دهد. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا مصوبه کنگره این کش��ور که خواس��تار کاهش اختیارات او 
برای اقدام نظامی علیه ایران بود را وتو کرد.  رئیس جمهور آمریکا نوش��ته است: 
من قطعنامه اس.جی 68 را که قصد داشت مرا به سمت منع استفاده از نیروهای 

مسلح ایاالت متحده هنگام مخاصمه با ایران سوق دهد، وتو کردم. فارس  

خروج آمریکا از برجام امنیت خلیج فارس را کاهش داد
نماینده دائم روس��یه در س��ازمان های بین المللی مستقر در وین تاکید 
کرده خروج آمری��کا از برجام به وخامت اوضاع امنیتی در خلیج فارس 
منجر شده است میخائیل اولیانوف در صفحه توئیتری خود به مناسبت 
س��الگرد خروج ایاالت متحده از توافق هسته ای ایران نوشت: دو سال 

قبل آمریکا از برجام خارج شد. اکنون شاهد آن هستیم که این اقدام به 
وخامت اوضاع امنیتی در خلیج فارس، توس��عه برنامه هسته ای ایران ورای 

محدویتهای توافق شده و تاش های ناامیدانه آمریکا برای بازگشت به وضعیت 
مشارکت در توافق هسته ای منجر شده است.

واش��نگتن پس از خروج از برجام، هم کش��ورهای دیگر را تش��ویق و تهدید به 
خ��روج از این توافق کرد و هم تحریم های قبلی و جدید علیه ایران اعمال کرد. 
دونال��د ترامپ با این امید از توافق خارج ش��د تا ب��ه قول خودش بدترین توافق 

تاریخ را ملغی کند. صداوسیما 

نامه الوروف به ظریف 
وزیر خارجه روسیه در نامه ای خطاب به همتای ایرانی خود با مردم ایران به 
خاطر مبارزه با تحریم های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا در شرایط کنونی اعام 
همبستگی کرد. سرگئی الوروف با ارسال نامه کتبی خطاب به محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران ضمن تبریک ماه مبارک 

رمضان به مردم ایران با جمهوری اسامی ایران در خصوص مخالفت با خط 
مشی ضد بشری آمریکا در زمینه گسترش تحریم های غیرقانونی و یکجانبه علیه 

ایران اعام همبستگی کرد. الورف گفت؛در ابتدا مایلم حلول ماه رمضان که برای تمامی 
مسلمانان مقدس است به شما و همکاران وزارت امور خارجه ایران تبریک عرض کنم، 
آرزوی استقامت و پایداری دارم. تمایل دارم همبستگی کامل ما با ارزیابی های شما 
در خصوص خط مش��ی ضد بشری واش��نگتن در زمینه گسترش تحریم های غیر 
قانونی یکجانبه علیه ایران که همانند بسیاری از کشورهای جهان از شیوع عفونت 

جدید ویروس کرونا بطور جدی آسیب دیده است را یادآور شوم. تسنیم 

اروپا در ماجرای تحریم تسلیحاتی ایران چه می کند؟


