
 نگاه رسانه های خارجی 
به اعالم آمادگی ایران برای تبادل 

زندانیان با آمریکا
اظهارات علی ربیعی س��خنگوی دولت ایران درباره 
تبادل زندانیان با آمریکا در رس��انه های بین المللی 

بازتاب زیادی داشت.
خبرگ��زاری رویترز به نقل از مناب��ع خبری ایرانی 
نوش��ت: علی ربیعی س��خنگوی دولت ایران گفته، 
ایران آماده تب��ادل کامل زندانیان با آمریکاس��ت. 
به گفته او، واش��نگتن هنوز به این تبادل پاس��خی 

نداده است. 
رویترز در ادامه نوش��ت: پیش از این و در همکاری 
نادر بین دو کشوری که مدت ها با یکدیگر خصومت 
دارند، آمریکا و ایران در س��ال ۲۰۱۹ میالدی یک 
دانشجوی آمریکایی به نام »زیو وانگ« که به اتهام 
جاسوس��ی از س��وی دولت ایران در زندان به س��ر 
می برد را با  »مسعود س��لیمانی« پژوهشگر ایرانی 

مبادله کردند. 
رویت��رز به نقل از ربیعی نوش��ت: بدون هیچ پیش 
ش��رطی آمادگ��ی تب��ادل ب��رای هم��ه زندانیان و 
گفت وگو ب��رای این آزادی وج��ود دارد اما آمریکا 

تاکنون از پاسخ خودداری کرده است.
ربیع��ی افزود: م��ا اطالعاتی داریم که ش��هروندان 
ایران��ی در زندان ه��ای آمریکا در ش��رایط مطلوبی 

نیستند و به خوبی مراقبت نمی شوند. 
رویت��رز در در ادامه به نقل وقول س��خنگوی دولت 
ایران اش��اره کرد: ما دولت آمریکا را مس��ئول جان 
و س��المت همه ش��هروندان ایرانی می دانیم که از 
خانواده ه��ای خود دور هس��تند. ربیع��ی گفت که 
نی��ازی به کش��ور ثالثی ب��رای میانجی گری تبادل 

زندانیان بین ایران و آمریکا نیست. 
ربیع��ی در نشس��ت خب��ری هفتگی خ��ود درباره 
تبادل زندانی��ان با آمریکا گف��ت، از مدت ها پیش 
اعالم کردیم که برای تب��ادل همه زندانیان ایرانی 

و آمریکایی آمادگی داریم. 
رویت��رز در گزارش خود، به این بخش از گفته های 
ربیع��ی اش��اره ای نک��رد.  تارنمای خبری روس��ی 
اسپوتنیک نیز ضمن پوشش این خبر نوشت: پیش 
از این نیز نش��ریه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش 
داده بود که تهران و واشنگتن مذاکراتی در ارتباط 
با تب��ادل »مای��کل آر وایت - کهنه س��رباز نیروی 
دریایی آمریکایی با یک پزش��ک نامعلوم ایرانی که 
در آمریکا بازداشت است، به عمل آمده، اکنون علی 
ربیعی سخنگوی دولت ایران می گوید که جمهوری 
اس��المی آماده تبادل زندانی��ان بین ایران و آمریکا 

بدون هیچ پیش شرطی است. 
ش��بکه آمریکایی ای.بی.سی  نیز ضمن بازتاب این 
خبر نوشت: ایران اعالم کرده با توجه به همه گیری 
وی��روس کرونا و اینکه آمریکا به س��المت زندانیان 
ایرانی بی توجه است، آمادگی کامل تبادل زندانیان 

با آمریکا را دارد.
این رس��انه در ادامه نوشت: ربیعی سخنگوی دولت 
ایران می گوید آمریکا تاکنون به این خواسته پاسخی 
نداده است.  دیگر تارنمای خبری آمریکایی، یو.اس. 
نیوز نیز  با پرداختن به این خبر در تحلیلی نوشت: 
چنانچه این تبادل زندانی��ان صورت گیرد، یکی از 
معدود همکاری های بین روابط عمیق فرسایش��ی 

ایران و آمریکا به شمار خواهد رفت .
تارنمای خب��ری منطقه ای خلیج تام نیز در بازتاب 
این خبر نوش��ت: در صورت وقوع این مس��اله، این 
یک��ی از نادرترین نوع همکاری بی��ن دو متخاصم 

دیرینه محسوب خواهد شد.
بی بی سی فارسی نیز در خبری به نقل از سخنگوی 
دولت ایران نوش��ت: بدون هیچ پیش شرطی آماده 

تبادل زندانی با آمریکا هستیم.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

افزایش قدرت نظامی 
ایران، دغدغه این روزهای 

صهیونیست ها

افزای��ش قدرت نظام��ی ایران، موفقیت مح��ور مقاومت در 
محاص��ره کردن اس��رائیل، کاهش جای��گاه و قدرت محور 
موسوم به "اعتدال عربی" در جهان عرب و منطقه و باالخره 
ظهور قدرت جدید، یعنی انصاراهلل یمن در س��احل ش��رقی 

دریای سرخ، رهبری اسرائیل را این روزها نگران کرده اند.
عبدالباری عطوان به اهداف سفر اعالم شده وزیر خارجه آمریکا 
به اراضی اش��غالی و توطئه مشترک آمریکایی- صهیونیستی 
علیه محور مقاومت اش��اره کرده و نوشته اس��ت پایان رژیم 

عب��ری بهای گزافی خواهد بود ک��ه طراحان هر توطئه علیه 
این محور خواهند پرداخت. وی  نوشت: "مایک پامپئو" وزیر 
خارجه آمریکا قدس اشغالی را به عنوان ایستگاه نخست خود 
بعد از آغاز مجدد سفرهای خارجی اش که از حدود ۲ ماه پیش 
به دلیل ویروس کرونا متوقف شده، انتخاب کرده است. جالب 
اینجاست که این سفر همزمان شده است با بیستمین سالگرد 
شکست بزرگ دولت اشغالگر اسرائیل و تصمیم یک جانبه آن 
به عقب نشینی تحقیرآمیز و سرشکسته آن از جنوب لبنان به 

دلیل کاستن از تلفات انسانی و مادی اش در سایه عملیات های 
مقاومت تحت رهبری "حزب اهلل" هدف اعالم ش��ده از س��فر 
پامپئ��و گفتن تبریک به دوس��ت و همپیمان��ش "بنیامین 
نتانیاهو" و متحد او، ژنرال "بنی گانتز" به مناسبت تشکیل 
دول��ت به رهبری آمریکا و نیز تأکی��د مجدد دولت "دونالد 
ترام��پ" بر حمایت از مهم ترین بن��د در صدر برنامه هایش، 
یعنی الحاق دره اردن) غور اردن( و بیش��تر ش��هرک ها در 

منطقه اشغالی کرانه باختری، است. تسنیم 

گزارش

آمریکایی ها در ماجرای برجام، خروج از آن، تشدید تحریم های 
اقتصادی علیه ای��ران و اینک تالش برای تمدید تحریم های 
تس��لیحاتی مصداق این ضرب المثل که » می خواهد هم از 

توره بخورد هم از آخور!«
ناظران سیاس��ی بر ای��ن باورند؛ تیر آمریکایی ها به س��نگ 
خورده و چون نتوانس��ته اند افکار عمومی را قانع کنند، حاال 
می خواهند با ارائه پیش نویس قطعنامه جدید در مورد تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران به شورای امنیت، دست به یک 
اقدام تازه بزنند که به احتمال زیاد چین و روس��یه آن را وتو 
خواهند کرد.  وزیر خارجه آمریکا به تازگی در اظهاراتی نخ نما 
شده علیه ایران، مدعی شد خروج آمریکا از برجام به امن تر 

شده این کشور و خاورمیانه منجر شده است.
مایک پمپئو همچنین در ادعایی مضحک، ایران را بزرگترین 
دش��من یهودیان توصیف ک��رد و از آنچه جامعه بین المللی 

خواند، درخواست کرد تا به آمریکا بپیوندند.
در همین حال مورگان اورتگاس، س��خنگوی وزارت خارجه 
آمریکا، با انتشار پیامی ضمن اشاره به اقدام ۲ سال پیش این 
کش��ور مبنی بر خروج از توافق هسته ای، مدعی شد آمریکا 
تمامی گزینه ها را برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به کار 
خواهد گرفت. اورتگاس، همچنین ادعا کرد اجازه نمی دهیم 

که ایران به سالح اتمی دست یابد.
همزمان با نزدیک شدن به پایان تحریم تسلیحاتی ایران در 
ماه اکتبر )اواخر مهر ماه(، دس��ت و پ��ا زدن مقامات آمریکا 
برای تمدید این تحریم ها افزایش یافته و آنها با مطرح کردن 
اتهاماتی بی اساس سعی در همراه کردن دیگر کشور ها با خود 
هس��تند. در این راستا، واشنگتن اقدام به تهیه یک استدالل 
حقوقی کرده که بر اساس آن، مدعی است همچنان عضوی 

از توافق هسته ای به شمار می رود.
ه��دف از این اق��دام، اعمال فش��ار به ش��ورای امنیت برای 
تمدید تحریم های تس��لیحاتی ایران اس��ت؛ تحریم هایی که 
بر اس��اس توافق هسته ای و قطعنامه ۲۲۳۱ ذیل این توافق، 
در ماه اکتبر پایان می یابد. بس��یاری از کارشناسان و مقامات 
کشور های مختلف، وجاهت قانونی این ادعا را با مطرح کردن 

استدالل های بسیار، به چالش کشیده اند.
دولت آمریکا تنها می تواند امیدوار به جلب حمایت فرانس��ه، 
بریتانیا و آلمان به عنوان سه عضو اروپایی برجام باشد. چین 
و روس��یه به عنوان دو عضو دارای حق وتو در شورای امنیت 
به احتمال زیاد با هر گونه تالش از سوی آمریکا برای تمدید 

این تحریم ها مخالفت خواهند کرد.
ممنوعیت های مربوط به فروش سالح به ایران به موجب مفاد 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد از روز ۱۸ 
اکتبر ۲۰۲۰ )۲۷ مهر ۱۳۹۹( برداش��ته خواهد شد. پامپئو 
طی روزهای اخیر رهبری تالش های��ی را برای جلوگیری از 
اتمام این تحریم ها به عهده گرفت��ه، اما رویترز گزارش داده 

احتماالً این تالش به بن بست خواهد خورد.
همچنین محم��د جواد ظریف وزیر ام��ور خارجه جمهوری 
اس��المی ایران نیز پیش از ای��ن با انتقاد از تالش های پامپئو 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از طریق قطعنامه ۲۲۳۱، 

گفت: آمریکا جایگاهی در آن ندارد.

مجید تخت روانچی در س��خنرانی خود در نشس��ت مجازی 
و غیررس��می ش��ورای امنیت، به مناسبت هفتاد و پنجمین 
س��الگرد پای��ان جن��گ جهان��ی دوم در اروپا، با اش��اره به 
درس هایی که می بایس��ت از تجربه تل��خ جنگ جهانی دوم 
گرفت، افزود: یکی از مثال های زنده اس��تهزای سیستماتیک 
حقوق بین الملل، نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت توسط 
آمریکا و تهدیدات بی شرمانه علیه سایر کشور ها برای نقض 

این قطعنامه و یا مواجهه با اقدامات تنبیهی است.
نماینده کشورمان در سازمان ملل عنوان کرد: آمریکا با نقض 
قطعنامه ۲۲۳۱ و تهدید سایر کشورها، حقوق بین الملل را به 

سخره گرفته است.
تخت روانچی با یادآوری این نکته که س��ازمان ملل با هدف 
ایجاد مرکزی برای هماهنگی اقدامات کشور ها و حل مشکالت 
جهانی تأسیس شده است، گفت: سیاست ها و اقدامات برخی 
کش��ور ها مانند آمری��کا که قوانین و مق��ررات بین المللی را 
نقض می کند و سیاس��ت خارجی آن به استفاده از ابزار های 
غیرانسانی نظیر تحریم های یکجانبه معتاد شده است، اعتبار 

این سازمان و حاکمیت قانون را تضعیف کرده است.
وی ب��ا انتق��اد از رهیافت آمری��کا در خروج از س��ازمان ها و 
توافقات بین المللی، از جمله خروج غیرقانونی آن از برجام و 
نیز نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، اضافه کرد: اینگونه 
سیاست ها، چندجانبه گرایی را با چالش مواجه کرده و منافع 
جمعی کشور های جهان را در معرض خطر قرار داده است و 
به همین علت، دنیا باید تالش کند حاکمیت قانون، جایگزین 

سیاست قدرت و همکاری، جایگزین تقابل شود.
مجید تخت روانچی س��فیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل متح��د همچنین طی س��خنرانی در وبینار بین المللی 
تحریم های آمریکا و کووید-۱۹، یک تهدید جهانی با اش��اره 
به تداوم چهار دهه تحریم های غیرانسانی آمریکا علیه ایران، 
به تشریح آثار مخرب این تحریم ها بر مبارزه ایران با بیماری 

همه گیر کرونا پرداخت.

س��فیر ایران، تمامی بش��ریت را در جبهه واحدی در مبارزه 
با کرونا خوان��د و هرگونه ایجاد محدودیت و مانع در توانایی 
کش��ور ها در این زمینه را باعث تضعیف تالش های جهانی با 

این بیماری همه گیر برشمرد.
تخت روانچی با اشاره به اینکه ایران یکی از بیشترین واگیری 
به ویروس کرونا را داشته است، تحریم های یکجانبه آمریکا را 
باعث تضعیف تالش ها در مبارزه با این بیماری خواند و گفت: 
این تحریم ها به مثابه ستون پنجم دشمن در میانه نبرد با این 

بیماری به اقدامات کشور ها لطمه می زند.

آمریکا با خروج از برجام حق اس���تفاده از مکانیسم 
ماشه را ندارد

یک کارشناس مسائل بین الملل نیز در این زمینه گفت: زمانی 
که آمریکایی ها در اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج شدند، فکر 
این را نکرده بودند که با خروج از توافق هس��ته ای دیگر توان 

استفاده از مکانیسم ماشه را نخواهند داشت.
حسن بهش��تی پور در گفت وگو با مهر، درباره تالش آمریکا 
برای تمدی��د نامحدود تحریم های تس��لیحاتی ایران، گفت: 
زمانی که آمریکایی ها در دوسال قبل )۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷( 
از برجام خارج ش��دند، فکر این را نک��رده بودند که با خروج 
از توافق هس��ته ای دیگر توان اس��تفاده از مکانیسم ماشه را 

نخواهند داشت.
وی افزود: آمریکایی ها در حال حاضر تالش می کنند تا میان 
قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام تفکیک قائل ش��وند و این در حالی 
است که توافق هسته ای عیناً ذیل قطعنامه قرار گرفته است. 
به این معنی که نمی ش��ود قطعنامه ش��ورای امنیت را قبول 

داشت ولی برجام را قبول نداشت.
تحلیلگر مس��ائل بین الملل با تاکید بر اینکه برجام بخش��ی 
از قطعنامه ش��ورای امنیت اس��ت، تصریح کرد: آمریکایی ها 
تالش می کنند تا مصادره به مطلوب کرده و بخشی را که به 
نفعشان است به نفع خود بهره برداری کرده و بخشی را که به 

ضررش��ان است اجرا نکنند. به این موضوع اصطالحاً مصادره 
حقوق بین الملل به نفع خود می گویند.

بهشتی پور با اشاره به عدم پذیرش اقدام آمریکایی ها از سوی 
دیگر کشورها، افزود: کاری که آمریکا تالش می کند تا انجام 
دهد، نشدنی اس��ت و رویه ای خطرناک است. اگر قرار باشد 
کشوری به یک قطعنامه رأی داده و خودش آن را اجرا نکند، 
رویه ای حقوقی بس��یار بد در روابط بین الملل خواهد شد که 

اساس روابط بین الملل را دچار مشکل خواهد کرد.
وی با اش��اره به اتهامات واش��نگتن به ایران در مورد آزمایش 
موشکی ذیل پرتاب ماهواره به فضا، تاکید کرد: آمریکایی ها با 
زرنگی در حال تفسیری از قطعنامه ۲۲۳۱ هستند که منطبق 
با واقعیت نیست. ایران موشکی نساخته است که قابلیت حمل 
کالهک اتمی داش��ته و یا برای آن طراحی ش��ده باشد. اقدام 
ایران پرتاب ماهواره به فضا بوده که در این مس��یر ماهواره بر 

می سازد و ماهواره را با موفقیت در مدار خود قرار داده است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: اقدام ایران کاماًل روشن و صریح 
بوده و از سوی کشورمان اعالم شده است. این نکته را نیز باید 
مورد توجه قرار داد که اصوالً در دکترین هسته ای ایران بحث 
تولید سالح اتمی نیست. ایران در برجام هم برای خود و هم 
برای آینده تضمین داده بود که دنبال سالح هسته ای نبوده، 

نیست و نخواهد بود.
بهشتی پور با مترادف دانس��تن تالش آمریکا به بهانه جویی، 
تصریح کرد: تیر آمریکایی ها به س��نگ خورده است و چون 
نتوانس��ته اند افکار عمومی را قان��ع کنند، حاال می خواهند با 
ارائ��ه پیش نویس قطعنامه جدید در مورد تمدید تحریم های 
تسلیحاتی به شورای امنیت، دست به یک اقدام تازه بزنند که 

به احتمال زیاد چین و روسیه آن را وتو خواهند کرد.
وی در پاس��خ به این سوال که آیا آمریکا می تواند کشورهای 
اروپایی حاضر در برجام از جمله انگلیس و فرانسه را ترغیب 
به اس��تفاده از مکانیس��م ماشه کند، خاطرنش��ان کرد: بعید 
می دانم که چنین موضوعی رخ دهد، چرا که ایران رس��ماً و 
صریحاً اعالم کرده است که رفتن پرونده هسته ای کشورمان 
به شورای امنیت و بازگشت تحریم ها، خط قرمز ایران است.

کارشناس مسائل بین الملل گفت: در صورت رخ دادن چنین 
موضوعی، ایران دست به واکنش متقابل خواهد زد که اصاًل به 

نفع هیچ طرفی ازجمله اتحادیه اروپا نخواهد بود.
بهش��تی پور با اش��اره به نقش رژیم صهیونیستی در ترغیب 
آمری��کا به اقدام��ات ضدایرانی، تاکید ک��رد: کاری که امروز 
توسط آمریکا انجام می ش��ود، به تحریک اسرائیلی ها بوده و 
اصطالحاً رژیم صهیونیس��تی این موضوع را در دامن آمریکا 
گذاش��ته اند. واشنگتن بعد از دو س��ال از اقدام خود پشیمان 

هستند و تالش می کنند اروپا را با خود همراه کنند.
وی با بیان اینکه روش آمریکایی ها غلط بوده و بعید می دانم 
هیچ کش��وری به آن تن دهد، گفت: ولی اگر اتحادیه اروپا به 

آن تن دهد، قطعاً زیان خواهد دید.
کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد: اروپایی ها سال گذشته 
ایران را تهدید به اس��تفاده از مکانیسم ماش��ه کردند اما در 
نهایت این اقدام را نکردند، چرا که مطمئن بودند که این کار 

اوضاع را برایشان بدتر خواهد کرد.
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بر سر ماجرای برجام و تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران

کارشناس مسائل غرب:
کانال مالی سوئیس تا زمانی که تحریم ها 

باشد، کارایی ندارد
کارشناس مسائل غرب گفت: تا زمانی که تحریم های آمریکا علیه ایران پا 

برجا باشد، کانال های مالی اینستکس و سوئیس کارایی ندارند.
مرتضی مکی با اش��اره به اظهارات فابیان مینفیش سخنگوی وزارت امور 
اقتصادی س��وئیس مبنی بر اینکه تاکنون مبادله ای با کانال مالی سوئیس 
انجام نش��ده، گفت: از یک س��ال پیش که اروپایی ها تالش کردند با ثبت 
اینس��تکس نوعی تبادل مالی با ایران داشته باشند و تحریم های آمریکا را 

به نوعی خنثی کنند، تبلیغات زیادی انجام داده اند.
او افزود: دولت س��وئیس به عنوان نماینده حافظ منافع آمریکا در ایران و 
با توجه به اینکه یک دولت بی طرف در جهان شناخته می شود، سازوکار 
مالی مس��تقلی در بحث اقالم پزش��کی و دارویی که در حوزه تحریم های 

یکجانبه آمریکا نیست تشکیل و تبلیغات زیادی را هم در این زمینه انجام 
داده اند. مکی با بیان اینکه آمریکایی ها یکس��ری چراغ س��بز به سوئیس 
نش��ان داده اند، اظه��ار کرد: در عمل تبادالت مالی ایران با اینس��تکس و 
س��وئیس بسیار محدود انجام شده، زیرا عمال تحریم های آمریکا در حوزه 
مالی هم به قدری شدید است که علیرغم عدم ایجاد محدودیت در حوزه 
تبادالت اقالم پزش��کی و درمانی، در عمل یا امکان مبادله نیس��ت یا در 

صورت امکان بسیار محدود است.
این کارشناس مسائل اروپا و آمریکا ادامه داد: این موضوع نشان می دهد که 
حتی در اقالم پزشکی و بهداشتی هم آمریکایی ها خالف تبلیغات سنگین 
خود در عرصه جهانی، اجازه ارس��ال محموله از طریق ساز و کار های مالی 
به ایران را نمی دهند و تبعات این موضوع بس��یار گسترده است. او با بیان 
اینکه در شرایط فعلی و با توجه به بحران کرونا کشور ها به اقالم پزشکی- 
درمان��ی نیاز پیدا می کند، تصری��ح کرد: با این حال آمریکا اجازه نمی دهد 
این اقالم به ایران برس��د و حتی تالش می کند از این موضوع در راس��تای 

فشار حداکثری به ایران استفاده کنند.  باشگاه خبرنگاران

آمریکا می خواهد هم از توبره بخورد هم از آخور

مرز ایران با ترکمنستان ظرف ۱۰ تا ۲۰ روز آینده باز خواهد شد
غالمرض��ا انصاری معاون دیپلماس��ی اقتصادی وزارت ام��ور خارجه در 
حاشیه جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی در گفت وگویی عنوان کرد که 
هم��ه مرزها به جز مرز ترکمنس��تان در حال حاضر باز اس��ت و افزود: 
احتم��اال مرز ترکمنس��تان نیز ظرف ۱۰ ت��ا ۲۰ روز آینده با ترتیبات و 
مذاکراتی که بین ایران و مقامات ترکمنستان انجام شد، باز خواهد شد.

س��ید عب��اس عراقچ��ی و وفا حاج��ی اف معاون��ان وزرای خارج��ه ایران و 
ترکمنس��تان ۱۶ اردیبهشت ماه در گفت وگویی از طریق ویدیو کنفرانس بر لزوم 
همکاری مش��ترک برای برطرف کردن موانع حاصل از ش��یوع کرونا و بازگشایی 
مرزه��ای ریل��ی و جاده ای با رعایت پروتکل های بهداش��تی تاکی��د کردند. البته 
برخی کش��ورها به خاطر بحث کرونا محدودیت هایی ایجاد کرده اند که امیدواریم 
وزارت بهداشت حضور قوی تری در مرزها برای کنترل های بهداشتی ورودی ها و 

خروجی ها داشته باشد. فارس 

شکل گیری گفتمان یکپارچه مردم جهان علیه الحاق کرانه باختری 
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس معتقد است،گفتمانی واحد و 
یکپارچه در سطح جهان اسالم و حتی کشورهای غیرمسلمان علیه الحاق 
اراضی کرانه باختری در حال شکل گیری است. سید محمد جواد ابطحی 
با اش��اره به کار مشترک تل آویو و واش��نگتن برای الحاق کرانه باختری 

به اراضی تحت اش��غال رژیم صهیونیس��تی، گفت: نتانیاهو برای رهایی از 
مش��کالت داخلی به ش��دت درصدد الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی و 

تحقق طرح معامله قرن است. این نماینده مردم در مجلس در ادامه افزود: معتقدم 
که ترامپ با این کار نمی تواند آرایی از البی صهیونیس��ت ها در آمریکا کسب کند 
و مطمئنا با تحقق این اقدام  ش��اهد شکل گیری انتفاضه های جدیدی در منطقه 
خواهیم بود. نماینده مردم خمینی ش��هر درمجلس ادامه داد: نباید فراموش کرد 
عمق بخشیدن به آشفتگی در جهان اسالم از اهداف مهم طرح معامله قرن و الحاق 
کرانه باختری به اسرائیل است که به هیچ عنوان محقق نخواهد شد. خانه ملت 

کاخ سفید هنوز به توهمات جاهالنه خود ادامه می دهد
س��فیر ایران در سوئد با برش��مردن ناکامی های  آمریکا در پی خروج از 
برجام عنوان کرد: کاخ س��فید هنوز به توهم��ات همراه با جهالت خود 
ادامه می دهد. احمد معصومی فر با اشاره به دومین سالگرد خروج آمریکا 
از برجام و برشمردن ناکامی های آمریکا در این ۲ سال نوشت: بازبینی ۲ 

ساله شکست آمریکا در پایبندی به برجام. هیچ »توافق بهتری« حاصل 
نشده است. خطرات در خاورمیانه بیشتر شده است. از دست رفتن اهرم فشار 

آمریکا و جدایی آن از همپیمانانش و دس��تاورد بزرگ تر ایران در قدرت راهبردی. 
وی افزود: هنوز کاخ سفید به توهمات همراه با جهالت خود ادامه می دهد.

۱۸ اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۷ دونالد ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا که پیش از این 
چندی��ن بار ضمن انتقاد از برجام از تصمی��م خود برای خروج از این توافق خبر 
داده بود، این تصمیم را عملی و رسما خروج آمریکا از این توافق را اعالم و پس 

از آن در بازه های زمانی تحریم هایی را علیه ایران اعمال کرد. تسنیم 


