
کره جنوبی نیم میلیون دالر دارو برای 
ایران ارسال می کند

وزارت خارجه کره جنوبی اعالم کرد که محموله ای 
از دارو و تجهیزات پزشکی را به عنوان اولین بخش 

از صادرات بشردوستانه به ایران ارسال می کند.
به نوش��ته وبگاه ش��بکه ِکی بی اِس طبق اعالم این 
وزارتخان��ه، این محموله ب��ه ارزش ۵۰۰ هزار دالر، 
ش��امل داروی الزم برای م��داوای بیماری ژنتیکی 

گوشه می باشد.
بر این اس��اس، وزارت خارجه ک��ره جنوبی انتظار 
دارد که م��اه آینده نیز محموله دیگ��ری از دارو و 
تجهیزات پزشکی به ارزش ۲ میلیون دالر، به ایران 

ارسال شود.
در بیانی��ه ای��ن وزارتخانه آمده اس��ت: دولت کره 
جنوب��ی ب��ه مباحث��ات با آمری��کا و ایران بر س��ر 
روش های گس��ترش تجارت، که در حال حاضر بر 
روی تجهیزات پزشکی و دارو متمرکز است، تا غذا 

و محصوالت کشاورزی، ادامه می دهد. فارس 

اخبار

پاسخ قاطع ایران به آمریکا 
یک کارشناس مس��ایل بین الملل گفت: اگر آمریکا 
بی مهاباتر به منافع کش��ورها و تعامالت بین المللی 
حمل��ه کن��د، جهان به ای��ن فکر خواه��د کرد که 
گروه ها و کلوپ هایی را در برابر آمریکا شکل دهد تا 

آسیب پذیری شان را در برابر آمریکا کاهش دهند.
امیرعلی ابوالفتح با اش��اره به ص��ادرات نفت ایران 
ب��ه ونزوئال در ش��رایط تهدید و تحری��م آمریکا که 
متوجه هر دو کشور است با بیان این که هیچ یک از 
مقامات رسمی آمریکا تا کنون تهدیدی علیه ایران 
و ص��ادرات نفت به ونزوئال نداش��ته اند، گفت: جان 
بولتون مقام پیشین دولت ترامپ در توییتی به این 
مس��اله انتقاد کرد و مایک پمپئو نی��ز با دیکتاتور 
خوان��دن حکومت های ایران و ونزوئال مدعی ش��د 
که ای��ن حکومت ها دارن��د اموال ملت هایش��ان را 
غ��ارت می کنند اما ب��ه طور رس��می تهدیدی در 
رابط��ه با اقدام حقوقی یا قهری در آبهای آزاد علیه 
کشتی های ایرانی از سوی مقامات آمریکایی شاهد 

نبودیم.
وی گف��ت: البت��ه آمریکا اگر بخواه��د کاری انجام 
دهد چنانچه توجیه منافع ملی  برایش داشته باشد، 
چندان مساله حقوق بین الملل برایش مطرح نیست. 
بارها ش��اهد بودیم که آمریکا در مس��ایل مختلف 
منطق��ه ای و بین المللی قوانین بین المللی را نادیده 
گرفته است. به طور کلی برای آمریکا این گونه است 
که هر چه منافع اش را تامین کند حقوق بین الملل 
اس��ت و اگر تامین نکند حقوق بین الملل نیست و 

می تواند آن را نادیده بگیرد.
این کارش��ناس مسایل آمریکا تصریح کرد: در عین 
حال اگر برخی ه��ا در داخل دولت ترامپ به دنبال 
اقدام قهری درباره کش��تی ایرانی حامل نفت بوده 
باش��ند حتما واکنش ای��ران را مدنظر قرار خواهند 
داد، چ��را که ایران به دفعات به ویژه در یک س��ال 
اخیر نشان داده است که هیچ عملی از سوی آمریکا 
علیه منافع ایران بدون عکس العمل متناس��ب باقی 
نمی مان��د و ه��ر گونه تهدید منافع ای��ران، به طور 
متقاب��ل با تهدید منافع آمریکا مواجه می ش��ود. از 
این رو قابل پیش بینی اس��ت که اگر آمریکا اقدامی 
علی��ه کش��تی های ایرانی در آبهای آزاد به س��مت 
ونزوئال انجام دهد حتما ایران در حوزه نفوذ خود به 
ویژه در خلیج فارس نسبت به کشتی های بازرگانی 

یا حتی نظامی آمریکا به آن پاسخ خواهد داد.
ابوالفت��ح درباره برخی پیش��نهادها برای تش��کیل 
کلوپ کش��ورهای مورد تحریم آمریکا برای مقابله 
با اقدامات این کش��ور در دنی��ا گفت: این فرایند از 
سال ها پیش شروع شده است و این طور نیست که 
با اعزام نفتکش  ایرانی کش��ور یا کشورهایی به این 

فکر افتاده باشند.
 ب��ا توجه به تحریم های گس��ترده آمری��کا به طور 
یک جانبه علیه ایران و بس��یاری از کشورهای دیگر 
از جمله چین، روس��یه و حتی کش��ورهای اروپایی 
در س��ال های اخیر این ذهنیت در رهبران کشورها 
ش��کل گرفت که باید قدم هایی را در برابر اقدامات 
آمری��کا بردارند از این رو  تعامالت مس��تقل میان 
ایران و چین، ایران و روس��یه و س��ایر کش��ورهای 
م��ورد تحریم قرار گرفته اس��ت. ای��ن تعامالت در 
چارچوب روابط بانکی، کمک های فنی � مهندسی 

و غیره بوده است.
وی ادام��ه داد: بحث نفتکش ه��ا و صادرات نفت و 
بنزین در ش��رایط تحریم آمریکا برای ایران بس��یار 
مهم است اما در فضای ضد تحریمی آمریکا چندان 

موضوع خارق العاده ای نیست. ایسنا

از نگاه دیگران 

 دولت ترامپ به معافیت های تحریمی برای روسیه، 
چین و ش�رکت های اروپای�ی به منظ�ور همکاری با 
برنامه هسته ای ایران پایان داد. این در حالی بود که 
پیش از این، این معافیت ها تمدید می شد. چرا دولت 

ترامپ این معافیت ها را تمدید نکرد؟
هدف از این کار تس��هیل اهداف صلح آمیز برنامه هسته ای 
ایران و دش��وارتر کردن هدایت این برنامه به اهداف نظامی 
اس��ت. ادامه کار و معافیت ها بنابراین به نفع منع گسترش 
س��الح های هس��ته ای خواهد بود. اما منع گسترش سالح 

هدف اصلی دولت ترامپ نیست.
در عوض، هدف واش��نگتن از بین بردن برنامه جامع اقدام 
مش��ترک اس��ت که هم��واره آن را رد نموده زی��را برجام 

موفقیت برجسته دولت قبلی – اوباما - بوده است.
 ترام�پ پ�س از آنک�ه از برجام خارج ش�د و آن را 
نق�ض کرد چند ب�ار معافیت های مرتب�ط با همکاری 
بی�ن المللی با ایران را تمدید کرد. چرا در این مقطع 

زمانی این معافیت ها را تمدید نکرد؟
زم��ان این اقدام احتماالً تا ح��دودی منعکس کننده بحث 
داخل��ی در داخ��ل دولت ترامپ و زمانی ک��ه این بحث به 
نتیجه رس��یده، بوده است. همچنین رئیس جمهور ترامپ 
و اف��رادی ک��ه در دول��ت وی حضور دارن��د- مانند پمپئو 
وزیر امور خارجه- مصمم به نابودی برجام هس��تند و آنها 

می دانند که ممکن است زمان برای آنها تمام شود.
با این چش��م انداز که ممکن اس��ت ترامپ انتخابات را در 
ماه نوامبر از دس��ت بدهد، آنها می دانند که ممکن اس��ت 
فقط چند ماه برای نابودی توافق باقی مانده باش��د، از این 
رو اقدامات��ی را انجام می دهند که احی��ای آن برای دولت 

جانشین بسیار دشوار باشد.
 علیرغم اینکه دولت ترامپ این معافیت ها را تمدید 
نکرد ولی نیروگاه بوش�هر را از این موضوع مستثنی 
کرد و معافیت های مرتبط با آن را برای ۹۰ روز تمدید 
کرد. آمری�کا دلیل این کار را چنی�ن توجیه کرد که 
می خواه�د از ایمن�ی اقدامات�ی که در ای�ن نیروگاه 
صورت می گیرد مطمئن ش�ود. دلیل مستثنی شدن 

نیروگاه بوشهر از این تصمیم چه بود؟
این استثنا قابل توجه نیست. ۹۰ روز فقط کمی طوالنی تر 
از م��دت زمان ۶۰ روزه اس��ت که در م��ورد خاتمه دادن 
به معافیتی دیگر اعالم ش��د. تصمیم در مورد بوشهر بدان 
معنی اس��ت که تصمیم دیگری توس��ط رئیس جمهور در 

پایان دوره ۹۰ روزه - در ماه اوت-اتخاذ خواهد شد.
تندروها مانند پومپئو احتماالً اطمینان دارند که با نزدیکتر 
ش��دن به زمان انتخابات و با این چشم انداز که ایران تا آن 

زمان با اقداماتی ک��ه می تواند تحت عنوان تحریک کننده 
توصیف ش��ود واکنش نش��ان خواه��د داد و ترامپ در ماه 
آگوست تصمیم به پایان معافیت بوشهر نیز خواهد گرفت.

 یکی از اهداف برجام کمک به توس�عه و پیش�رفت 
برنامه هس�ته ای عنوان شده بود. این تصمیم چگونه 

می تواند رسیدن به این هدف را محقق سازد؟ 
دولت ه��ای خارج��ی و دولت های��ی که در ای��ن کار نقش 
داش��ته اند، ی��ک گزین��ه پی��ش رو خواهند داش��ت. آنها 
می توانند س��عی کنند به ارتباط تجاری و اقتصادی با ایران 
ادام��ه دهند، اما با این کار ممکن اس��ت امریکا آنها را نیز 

تحریم کند.
این تهدید باعث ش��ده اس��ت که بیشتر کشورها از تجارت 
و همکاری ه��ای دیگر با ایران دلس��رد ش��وند به خصوص 
اروپایی ه��ا. بنابراین برای طرف های دیگر برجام مطابقت با 
تعهدات خود تحت برجام بسیار دشوار خواهد بود. همواره 
این ترس وج��ود دارد زیرا دولت ترامپ بر روی تالش های 

خود جهت از بین بردن برجام حساب می کند.
عط��وان: ورود نفتکش ها به ونزوئال قواع��د رویارویی میان 

ایران و آمریکا را تغییر داد
تحلیلگ��ر برجس��ته جه��ان ع��رب اظه��ار داش��ت، ورود 
نفتکش ه��ای ایرانی به ونزوئال قواع��د درگیری میان ایران 
و آمریکا را تغییر داد با این مفهوم، که کش��تی ها و ناوهای 
هواپیمابر آمریکایی و پایگاه های آن در منطقه خلیج فارس 

در تیررس موشک های نقطه زن ایرانی قرار دارند.
عبدالب��اری عطوان در س��رمقاله روزنامه فرامنطقه ای "رای 
الیوم" نوشت: 4 نفتکش ایرانی به بنادر ونزوئال رسیده است 
و پنجمی هم در راه است و این در میان سکوت قابل توجه 
آمریکاس��ت و جشن های دوگانه ایرانی- ونزوئالیی به خاطر 
این پیروزی بزرگ محور مقاومت است که بازوهایش تا قاره 

آمریکای جنوبی و حیات خلوت آمریکا امتداد یافته است.

 این ۵ نفتک��ش فقط حامل فرآورده ه��ای نفتی )بنزین و 
گازوئی��ل( برای این کش��ور همپیمان تح��ت محاصره که 
عضو اصلی محور مقاومت است، نیست بلکه لوازم یدکی و 
کارشناسان فنی برای تعمیر پاالیشگاه های ونزوئال را منتقل 
می کند تا این پاالیش��گاه ها پس از ماه ها توقف فعالیت شان 
را از س��ربگیرند و باالتر از آن، پیام قوی به" دونالد ترامپ" 
رئیس جمه��وری آمریکا و دولتش اس��ت ب��ا این مضمون، 
ک��ه تحریم و محاصره تان در حال تحلیل رفتن اس��ت و از 
شکس��تی به شکست دیگر منتقل می شود و نتایجی کامال 

معکوس می دهد.
دولت ترامپ ایران را از طریق واس��طه هایی از کش��ورهای 
عرب حوزه خلیج فارس تهدید کرد که مانع از رس��یدن این 
نفتکش ه��ا به ونزوئال خواهد ش��د حتی اگر نیاز باش��د به 
زور متوس��ل می شود ولی مسئوالن ایرانی آن را به تمسخر 
گرفتند، و کشتی های آنها "با عشوه" در دریاها و اقیانوس ها 

در حرکت هستند و سگ های آمریکایی پارس می کنند.
ای��ن تغییری ب��زرگ در قواعد درگی��ری و رویارویی میان 
ایران و ایاالت متحده آمریکا است که برجسته ترین عنوان 
آن این است: تمامی کشتی ها و ناوهای هواپیمابر آمریکایی 
و پایگاه ه��ای آمریکایی در منطق��ه خلیج فارس در تیررس 
موشک های نقطه زن ایرانی قرار دارند و اگر دولت آمریکا از 
جدیت تهدید ایران برای انتقام گیری مطمئن نبود، طرح و 
برنامه ه��ای خود مبنی بر جلوگیری از ورود این نفتکش ها 

به ونزوئال را اجرا می کرد.
مهم ترین پیامی که ایران از طریق این اقدام به چالش های 
آمریکا داد و برنامه اش برای ارس��ال ۵ نفتکش را پیش برد 
خطاب به اعضای محور مقاومت و متحدانش در سرتاس��ر 
دنی��ا بود که ایران هرگز به آنها خیانت نمی کند و با قدرت 
در کن��ار آنه��ا در براب��ر قلدربازی های اس��رائیل و آمریکا 

می ایستد. تسنیم 

گزارش

درحال��ی آمری��کا این روزها ب��ا بدترین ش��رایط اقتصادی 
کش��ورش مواج��ه و درگیر جنگ س��رد با چین اس��ت اما 
دولتمردان آمریکایی کمپین حداکثر فشار علیه ملت ایران 
را ب��ه راه انداخت��ه اند و گویا  پی درپ��ی به دنبال تحریک  

ایران برای جنگ هستند. 
مایک پامپئو، وزی��ر امور خارجه آمریکا بامداد پنج ش��نبه 
هفت��م خرداد ضم��ن اعالم ای��ن خبر که ظ��رف ۶۰ روز، 
معافیت های همکاری صلح آمیز هس��ته ای با ایران به پایان 
می رس��د، از تحریم ۲ دانش��مند مرتبط با برنامه هسته ای 
ای��ران خب��ر داد. وی در اکانت توئیتری خود نوش��ت: من 
به معافیت های تحریمی مرب��وط به پروژه های برجامی در 
ای��ران پایان می دهم که ظرف ۶۰ روز اجرایی می ش��ود. با 
تش��دید ]فعالیت های[ هس��ته ای ایران مشخص است که 
ای��ن همکاری ها باید پای��ان یابد. تالش های بیش��تر برای 
زیاده خواهی هس��ته ای تنها منجر به فش��ار بیشتر بر رژیم 
می ش��ود.من همچنین دو هدایت کننده برنامه غنی سازی 
هس��ته ای ایران را تحریم می کنم - مجی��د آقایی و امجد 
س��ازگار. دانش��مندان ای��ران باید انتخاب کنن��د: یا خارج 
از مح��دوده اش��اعه ای به صورت صلح آمی��ز کار کنند و یا 
خط��ر تحری��م را بپذیرند. این در حالی اس��ت که روزنامه 
آمریکایی واشنگتن  پست پیش از اعالم پمپئو، در گزارشی 
اعالم کرده بود دولت دونال��د ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
درصدد است تا معافیت های صادر شده برای همکاری های 

صلح آمیز هسته ای با ایران را تمدید نکند.
بر اس��اس اعالم این رسانه آمریکایی، برخی مقامات دولت 
کنونی آمریکا در این ب��اره اعالم کرده اند که دولت ترامپ 
قصد دارد به سیاس��ت صدور معافیت ه��ای تحریمی برای 
روسیه، چین و ش��رکت های اروپایی به منظور همکاری با 

برنامه هسته ای ایران پایان دهد.
روزنامه آمریکایی مذکور در ادامه می افزاید: مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا و گروهی از سناتورهای جمهوریخواه به رهبری 
تام کاتن در راس��تای اعمال فش��ار علیه ای��ران و نیز از بین 
بردن بخش های باقیمانده از توافق هسته ای حاصله با ایران در 

دوران اوباما به دنبال حذف این معافیت ها بوده اند.
همکاری های صلح آمیز هس��ته ای با ایران، یکی از بندهای 
توافق هس��ته ای س��ال ۲۰۱۵ با گروه ۱+۵ اس��ت. بر این 
اس��اس، دول��ت آمری��کا معافیت های��ی را ب��رای برخی از 
تحریم های یکجانبه مربوط به صادرات اقالم قابل اس��تفاده 
در برنامه هس��ته ای به ایران، ص��ادر کرد. این معافیت ها تا 

قبل از اعالم اخیر پامپئو هر بار تمدید شده بود.
در واکنش به این اقدام آمریکا، مس��ئول سیاس��ت خارجی 

اتحادیه اروپا گفته اقدام آمریکا در لغو معافیت های تحریمی، 
نظارت بر برنامه هسته  ای ایران را دشوار می کند.

جوزپ بورل در نشس��ت ش��ورای امنیت ملی در خصوص 
روابط اروپا و س��ازمان ملل متحد، درباره برجام گفت: این 
توافق بهتری��ن روش و تنها روش برای حصول اطمینان از 

ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران است.
وی در ادامه گفت: به همین دلیل اس��ت که من از تصمیم 
آمری��کا برای عدم تمدید معافیت ه��ای تحریمی مربوط به 

پروژه های هسته ای مرتبط با برجام ابراز تأسف می کنم.
مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه افزود: این 
اقدام حصول اطمینان از ماهیت صلح آمیز برنامه هتسه ای 

ایران را برای جامعه بین المللی دشوارتر می کند.

مخالفت قاطعانه چین با اقدام آمریکا 
س��خنگوی وزارت امور خارجه چین روزجمعه در نشس��ت 
خبری در پکن گفت: لغو معافیت توافق نامه هسته ای ایران 

توسط آمریکا نشانگر هژمونی همیشگی این کشور است.
جا لیو جیان در پاس��خ به س��وال خبرن��گاری گفت، چین 
قاطعانه مخالف چنین اقدام آمریکا است. وی گفت: آمریکا 
کورکورانه ضمن اعمال فش��ارهای افراط��ی علیه ایران، به 
ط��ور یک جانبه از برجام خارج ش��ده و خود با نقض قطع 
نامه شورای امنیت سازمان ملل، برای اجرای برجام توسط 
ط��رف های دیگر نیز مانع ایجاد می کند. لغو معافیت های 
توافق نامه هسته ای ایران به روند بین المللی منع گسترش 
سالح های هسته ای و تالش های جامعه بین المللی برای 
دفاع از برجام آسیب رسانده و این اقدام نشانگر یک جانبه 

گرایی و هژمونی این کشور است.
سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد، بهسازی رآکتور 
آب س��نگین اراک موضع مهم برجام اس��ت و نیز از پروژه 
مشترک طرف های برجام است. چین همراه با طرف های 
دیگر ضمن دفاع قطعی از برجام، از منافع قانونی و مس��لم 

خود دفاع خواهد کرد.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: ظاهراً 
آمریکایی ه��ا نمی دانن��د دیگر از چه  طری��ق مانع از تحقق 
برجام ش��وند، ولی طرف های باقی مانده در توافق هسته ای 
به اجرای تعهداتش ادامه می دهند و اقدام جدید واشنگتن 

هم نمی تواند طرح های برجام را متوقف کند.
ماری��ا زاخارووا در این ب��اره گفت: »الزم اس��ت این اقدام 
جدی��د ایاالت متح��ده و مضرات آن را م��ورد ارزیابی قرار 
داد. اگ��ر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، لغو معافیت های 
به اصط��الح "موج گیر" می تواند باعث کن��دی روند اجرای 

پروژه های مهم بازس��ازی تأسیسات هسته ای ایران که پایه 
و اس��اس توافقات سال ۲۰۱۵ را تش��کیل می دهند، شود، 

ولی قادر نخواهد بود اجرای آنها را متوقف سازد.«
وی تأکی��د کرد: مس��لماً ما ای��ن اقدام آمری��کا را محکوم 
می کنیم. جامعه جهانی مدتهاست که با قاطعیت از واشنگتن 
خواسته است تا به انجام تعهدات خویش در چارچوب توافق 
هس��ته ای بازگردد، ولی به عوض، ما ش��اهد دشمنی پایدار 
نهادهای سیاس��ی آمریکایی با ایران هس��تیم که سطح آن 
هم از مس��ئولیت های قانونی این کش��ور نسبت به شرکای 
بین الملل��ی، ه��م نگرانی  از اعتبار این کش��ور به عنوان یک 
طرف پایبند به تعهدات و هم نسبت به تقویت اقتدار شورای 
امنیت س��ازمان ملل فراتر رفته است، در حقیقت این تصور 
به وجود می آید که واش��نگتن اصاًل نمی داند که چه کارهای 
دیگ��ری بای��د انجام دهد تا باعث شکس��ت اجرای برجام و 

قطعنامه شورای امنیت درباره این توافقنامه شود.

در مقابل تعرضات آمریکا از ایران حمایت می کنیم
وزیر امور خارجه ونزوئال در واکنش به تصمیم آمریکا برای 
لغو معافیت های همکاری  صلح آمیز هس��ته ای ایران تأکید 
کرد که کاراکاس در مقابل تعرضات غیرقانونی واشنگتن از 

تهران حمایت می کند.
خورخه آریزا تصریح کرد که جمهوری بولیواری ونزوئال در 
مقاب��ل تعرضات و رفتارهای تهاجم��ی غیرقانونی، دائمی و 

مجرمانه دولت آمریکا از ایران حمایت می کند.
وی در ای��ن خص��وص گفت: سیاس��ت رفتارهای تهاجمی 
ترام��پ و پامپئو علیه ایران، بدوی و غیردیپلماتیک اس��ت 
و به تحریک جنگ طلبانی اس��ت که خواهان س��وق دادن 
جهان به سوی یک جنگ دیگر هستند. ونزوئال از ایران در 
دفاع از حاکمیتش حمای��ت می کند و تأکید دارد که تنها 

راه مناسب برای بشریت، صلح است.

اقدام اخیر آمریکا ضربه آخر به 
قطعنامه ۲۲۳۱ است

البته مقامات کش��ورمان با واکنش قاطعانه به این تصمیم 

گس��تاخانه آمریکا پاسخ دادند، چناچنه نماینده دائم ایران 
در س��ازمان ملل متحد، تصمیم آمریکا ب��رای پایان دادن 
ب��ه معافیت های هس��ته ای را ضربه آخر آمری��کا در نقض 
قطعنامه ۲۲۳۱ و ادعای مش��ارکت واش��نگتن در برجام را 
غلط دانس��ت. مجید تخت روانچی در یادداش��ت توئیتری 
خود نوش��ت: ۲ س��ال پیش، ترامپ به مشارکت آمریکا در 
برج��ام پایان داد. اکنون، در ادام��ه نقض برجام و قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت، پمپئو با تحمیل جریمه برای اجرای 
حتی مفاد هسته ای قطعنامه، آخرین ضربه را وارد کرد. وی 
اف��زود: این ادعا که آمریکا هنوز در برجام ش��رکت دارد نه 

تنها مضحک، بلکه غلط است.

خبرهای خوشی از صنعت هسته ای ایران 
در راه است

س��ازمان انرژی اتمی در پی اقدام اخیر آمریکا در تحریم ۲ 
دانشمند هس��ته ای اعالم کرد: خبرهای خوشی از صنعت 

هسته ای ایران در راه است.
در پاس��خ توئیتری س��ازمان انرژی اتمی ای��ران خطاب به 
وزی��ر امور خارج��ه آمریکا، آم��ده اس��ت:تالش مذبوحانه 
تصمیم س��ازان کاخ س��فید مبنی بر قرار دادن نام ۲ تن از 
دانشمندان صنعت هسته ای کشور در فهرست تحریم های 
جدی��د دولت ای��االت متحده آمریکا بیانگر ت��داوم رویکرد 
خصمانه آن دولت در مواجهه نابخردانه با مجاهدان سرافراز 

مسیر اعتال و عزت روزافزون ایران اسالمی است.
 سازمان انرژی اتمی می افزاید: اقداماتی از این دست خللی 
در ع��زم و اراده جوانان برومند این مرز و بوم در پیش��برد 

اهداف بلند نظام مقدس اسالمی ایجاد نخواهد کرد.
 در این توئیت اعالم ش��ده اس��ت: ما از این فرصت استفاده 
کرده و بار دیگر به بدخواهان ایران اسالمی اعالم می کنیم که 
تنه��ا ثمره رویارویی های مغایر با اصول و موازین حقوق بین 
الملل با ملت ایران، تقویت روحیه تالشگران و محققان ایرانی 
و تضعیف جایگاه و منزلت دش��منان ای��ران زمین در عرصه 
جهانی اس��ت.در پایان عنوان شده است: خبرهای خوشی از 

صنعت هسته ای جمهوری اسالمی ایران در راه است.
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بازی جدید آمریکا با لغو تعلیق تحریم های هسته ای ایران 

زمستان می رود  و روسیاهی 
به زغال می ماند

عصبانیت برایان هوک از شکست جنگ تبلیغاتی 
نماین��ده ویژه دولت آمریکا در امور ایران به ش��دت از ناکام بودن جنگ نرم 
رسانه های این کش��ور علیه تهران انتقاد کرد. برایان هوک در یادداشتی در 
روزنامه نیویورک پست اشاره کرده بخش فارسی صدای آمریکا باید عملکردش 
در انتشار اطالعات ضد ایران را تقویت کند. او نوشته است: الزم است صدای 

آمریکا عملکرد بهتری در مقابله با پروپاگاندای ایران و انتشار اطالعات نادرست 
از سوی این کشور داشته باشد. این برای دولت ترامپ اولویت است.

هوک در ادامه این یادداش��ت نوش��ته است: صدای آمریکا در سال ۱۹4۲ برای منتقل 
کردن سیاس��ت های آمریکا به مخاطبان جهانی پایه گذاری شد. بخش فارسی صدای 
آمریکا که از س��وی کنگره تأمین مالی می شود سال گذشته بیش از ۱۷ میلیون دالر 
بودجه از پول مالیات دهندگان آمریکایی دریافت کرد. اما صدای آمریکا در معرفی آمریکا 

به ایران با مطالب واقعیت  محور، قابل  اعتماد و موثق ناکام بوده است. صداوسیما 

استفاده از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی  
منتخب مردم اراک در مجلس، افزایش روابط ایران و ترکیه را در ارتقای 
امنیت دو کشور موثر دانست و گفت: استفاده از دیپلماسی پارلمانی سطح 
روابط دولت ها در موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با 
ترک ها باال می برد. محمدحسن آصفری با اشاره به گفت وگوی تلفنی 

دکت��ر قالیباف با رئیس مجلس ترکیه گفت: جمهوری اس��المی ایران و 
ترکیه مش��ترکات زیادی از لحاظ نقط��ه جغرافیایی دارد همچنین از لحاظ 

زبان، بخش��ی از مردم کش��ور ما همزبان با مردم ترکیه هستند. از نظر فرهنگ و 
آداب و رسوم ارتباط تناتنگ بین ایران و ترکیه وجود دارد.

منتخب مردم اراک،خنداب و کمیجان در مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد: 
ایران و ترکیه منافع و دش��منان مش��ترکی دارند. جریان تکفیری ها، داعش و 
صهیونیست ها از جمله دشمنان مشترک ایران و ترکیه هستند. خانه ملت 

این شمایید که باید دست به انتخاب بزنید
س��خنگوی وزارت خارجه خطاب به هوک گفت: این شمایید که باید 
دس��ت به انتخاب بزنید؛ یا شکس��ت را بپذیری��د و راه احترام به ملت 
ای��ران را در پیش گیرید، ی��ا همچنان به تحقیر، منفور بودن و انزوای 

بیشتر خود ادامه دهید.
س��ید عباس موسوی تصریح کرد: فش��ار حداکثری شما را با مقاومت 

حداکث��ری، اراده پوالدی��ن و تکی��ه ب��ر توانمندی ه��ای داخل��ی درهم 
می شکنیم.

سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی جمهوری اس��المی ایران خطاب به هوک عنوان 
کرد: این ش��مایید که باید دس��ت به انتخاب بزنید: یا شکس��ت را بپذیرید و راه 
احت��رام ب��ه ملت ایران را در پی��ش گیرید یا همچنان به تحقی��ر، منفور بودن و 

انزوای بیشتر خود ادامه دهید. فارس 

 وزی���ر خارج���ه آمریکا ش���امگاه چهارش���نبه در 
یک پیام توئیتری نوشت: امروز، من پایان معافیت 
تحریم ها برای همکاری در پروژه های مرتبط با برجام 
در ای���ران را که ظرف ۶۰ روز اجرایی می ش���ود، اعالم 
می کن���م.در خص���وص ع���دم تمدی���د معافیت ه���ای 
هسته ای ایران از سوی دولت آمریکا مهر گفتگویی 
ب���ا پ���ل پیالر رئی���س س���ابق بخش تحلی���ل عملیات 
س���ازمان اطالعات مرکزی آمریکا )س���یا( انجام داده 

که در ادامه می آید.

عضو سابق شورای اطالعات ملی آمریکا:

 ترامپ احیای برجام را
 برای دولت بعدی آمریکا 

دشوار کرده است


