
فشار حداکثری آمریکا نتیجه مثبتی 
نداشته است

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین، 
سیاست فشار حداکثری آمریکا بر ایران را زیر سوال 
ب��رد و اعالم کرد که این روی��ه هیچ نتیجه مثبتی 
نداشته و تنها به افزایش تنش ها و مشکالت مردم 

ایران منجر شده است.
»میخایی��ل اولیانوف« در توییت جدیدی نوش��ت: 
آمریکا مدعی شده است که سیاست فشار حداکثر 
این کشور در مورد ایران موثر بوده است، بله نتایج 
آن بسیار واضح بوده است. تنش ها در خلیج فارس 
تشدید شده و مش��کالت مردم ایران افزایش یافته 

است. ایرنا

افزایش همکاری ایران و برزیل 
تهران- ایرنا- سفیر ایران در برازیلیا تاکید کرد: ایران 
و برزیل در مناطق خود تحت تاثیر صدمات انس��انی 
و اقتصادی ناش��ی از کرونا ق��رار گرفته اند و در این 
ش��رایط افزایش همکاری بین دو کشور برای جبران 

خسارت های اقتصادی به طرفین ضروری است.
مراس��م گرامیداش��ت شصتمین س��الگرد گشایش 
س��اختمان سفارت ایران در برازیلیا به عنوان اولین 
کشوری که س��فارت خود را از ریودوژانیرو در ۱۷ 
خرداد سال ۱۳۳۹ برابر با ۷ ژوئن ۱۹۶۰ به پایتخت 
جدید منتقل کرد، با ابتکار سفارت جمهوری ایران 
در برازیلی��ا، مقام��ات منطقه ف��درال پایتخت و با 
ارتباط تصویری مستقیم با سفارت برزیل در تهران 
و مشارکت اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل در 

پایتخت های دو کشور برگزار شد. فارس

اخبار گزارش

آقای هوک مس��ئول میز ایران در ساختار حاکم بر آمریکا 
که در اجرای سیاس��ت فش��ار حداکثری با شکست مواجه 
ش��ده، پرونده س��ازی علیه اتباع ایرانی به دلخوش��ی این 
روزهایش مبدل ش��ده که البته بازگش��ت افرادی همچون 
مجید طاه��ری که از قربانیان این پرونده س��ازی بوده، به 

کشور این دلخوشی هوک را نیز کمرنگ کرده است. 
آمری��کا در چارچوب فش��ار حداکث��ری نه تنه��ا از حربه 
اقتصادی اس��تفاده می کند که رویکرد ضد حقوق بش��ری 
زندانی کردن و اعمال فش��ار بر اتب��اع ایرانی حتی آنهایی 
که ب��رای کارهای تحقیق علمی به این کش��ور رفته اند را 
در پیش گرفته اس��ت که مجی��د طاهری از جمله قربانیان 
ای��ن طراحی اس��ت. معاون امور مجل��س و ایرانیان وزارت 
امور خارجه ضمن تش��ریح پرونده س��ازی های آمریکا علیه 
اتباع ایرانی در چارچوب سیاس��ت فش��ار حداکثری گفت: 
امروز با بازگش��ت مجید طاهری پزش��ک ایرانی یک ورق 
دیگ��ر از کتاب قطور ظلم و س��تم آمریکا علیه دولت، ملت 
و اتباع ایرانی بسته شد. حسین جابری انصاری معاون امور 

مجل��س و ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی 
ایران( در ب��دو ورود مجید طاهری پزش��ک زندانی ایرانی 
در آمری��کا در جم��ع خبرنگاران گفت: خوش��حالیم بعد از 
ماه ها تالش فش��رده و پیگیری مس��تمر وزارت خارجه در 
هماهنگی نزدیک با نهادهای مختلف کش��ور و با همکاری 
دولت س��وئیس ام��کان رهایی آقای دکت��ر طاهری فراهم 
ش��د.وی افزود: چند روز قبل نیز دکتر س��یروس عسگری 
به کشور بازگش��ت که البته ایش��ان در دادگاه تبرئه شده 
بود ولی گرفتاری دیگری ایجاد ش��ده بود ولی به هر حال 

بازگشتند.
مع��اون وزی��ر خارجه ادام��ه داد: یکی از وظایف اساس��ی 
وزارت خارجه به عنوان مجری سیاس��ت خارجی پیگیری 
امور ش��هروندان ایرانی است، متاسفانه به دلیل تحریم های 
یکجانبه و ظالمانه آمریکا برخی از اتباع جمهوری اسالمی 
ایران از جمله آقای دکتر طاهری با پرونده سازی های خاص 
در معرض اتهامات واهی قرار گرفتند.وی خاطرنش��ان کرد: 
وظیفه اساس��ی ما این اس��ت کار و پرونده این شهروندان 

عزیز را که در خدمت  به منافع ملت خودشان در جنبه های 
پزش��کی و علم��ی از باب انساندوس��تانه ت��الش کردند و 
هیچگونه تخلفی نداش��تند و در چارچوب فشار حداکثری 
آمری��کا علیه دول��ت و ملت ای��ران با پرونده س��ازی های 
خاص مواجه ش��دند، پیگیری کنیم. جابری انصاری افزود: 
خوشحالیم که امروز یک ورق دیگر از این کتاب قطور ظلم 
و س��تمی که آمریکا علیه دولت و مل��ت و اتباع ایران وارد 
می کند، با بازگش��ت آقای دکتر طاهری بسته می شود.وی 
گفت: مایلم به خانواده های ایرانیانی که در سراس��ر جهان 
گرفتار این پرونده س��ازی ها ش��ده اند و دائم پیگیر هستند 
این بش��ارت را بدهم دولت و وزارت خارجه به وظیفه خود 
آشناس��ت و با جدیت و پشتکار و ۲۴ ساعته، شخص وزیر 
خارجه، معاونان و مجموعه وزارت خارجه بس��یج هس��تند 
که این پرونده ها مختومه ش��ود و همه تالش خود را به کار 
می بری��م و امیدواریم لبخند امروز خان��واده دکتر طاهری 
ب��ر لبان خانواده ه��ا و گرفتاران ایرانی که در سراس��ر دنیا 
مواجه با پرونده س��ازی های آمریکا هس��تند، بنشیند و در 

روزهای آتی ش��اهد رهایی و آزادی هم��ه ایرانیانی که در 
نقاط مختلف دنیا و آمریکا گرفتار هستند، باشیم و از همه 
ظرفیت خود در این زمینه استفاده می کنیم. مجید طاهری 
پزشک ایرانی مقیم آمریکا که به اتهام دور زدن تحریم های 
غیرقانونی آمریکا به مدت یک س��ال و ۶ ماه در بازداش��ت 
بود پس از مختومه اعالم ش��دن پرونده اش از سوی دادگاه 
آمری��کا و پس از مبادله ب��ا مایکل وایت تبع��ه آمریکا که 
به دلیل جرایم امنیتی و نیز ش��کایت ش��اکیان خصوصی 
به زندان محکوم ش��ده بود و پنجش��نبه ۱۵ خرداد آزاد و 
به آمریکا بازگش��ت، بامداد امروز )دوش��نبه( ۱۹ خرداد به 
تهران بازگش��ت و مورد استقبال حس��ین جابری انصاری 
معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران و خانواده اش قرار گرفت. پزشک ایرانی زندانی 
در آمریکا می گوید مشغول همکاری با دانشگاه تهران برای 
ساخت واکسن ضدسرطان برای کمک به هموطنانش بوده 
که به اتهام واهی دور زدن تحریم های آمریکا به مدت یک 

سال و شش ماه زندانی شده است. 
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آمریکا در چارچوب فشار حداکثری دست به دامان اتهام زنی شده است

پرونده سازی علیه اتباع ایرانی 
تنها دلخوشی آقای هوک 

ایران دوست واقعی ونزوئال است
رئیس جمهور ونزوئال در کنار روس��یه، چین و کوبا، از ایران نیز به دلیل 
ارائ��ه کمک های بشردوس��تانه به دولت کاراکاس تقدی��ر کرد. نیکالس 
م��ادورو رئیس جمه��ور ونزوئ��ال می گوید ایران، روس��یه، چی��ن و کوبا 
دوستان واقعی کشورش هس��تند چرا که از هیچ کمک بشردوستانه ای 

به دولت کاراکاس مضایقه نکرده اند.
وی در ادامه، به مقایس��ه رفتار آمریکا در این مورد پرداخت و گفت: این در 

حالی است که دولت واشنگتن پیشنهاد ۲۰ میلیون دالر کمک را مطرح کرد اما 
حتی یک دالر هم نداد.گفتنی اس��ت از اوایل سال ۲۰۱۹، آمریکا با جانبداری از 

»خوان گوایدو« رهبر شورشیان ونزوئال، مشروعیت مادورو را زیر سوال برد.
الزم به ذکر اس��ت که از آن زمان تاکنون، واش��نگتن با توسل به کودتا و تحریم، 
همه تالش خود را برای براندازی دولت مادورو به کار بس��ت حال آنکه در عمل 

راه به جایی نبرد. مهر

اشرف غنی خواهان بررسی جدی حادثه 
رییس جمهوری افغانس��تان اعالم کرد ک��ه حادثه آتش گرفتن خودرو 
حامل مهاجران در یزد ایران باید به شکل جدی پیگیری شود.»صدیق 
صدیقی« سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به خبرنگاران گفت که 
محمداش��رف غنی در نشست ش��ورای وزیران خواستار پیگیری جدی 

روی��داد آتش گرفت��ن خودرو حامل ش��هروندان افغ��ان از طریق مراجع 
دیپلماتیک دو کش��ور ش��د.حامد کرزی رییس جمهوری سابق افغانستان 

نیز در صفحه فیس��بوک خود نوش��ته که با اطالع از حادثه یزد در ایران، برای 
مهاجران افغان متأس��ف اس��ت. وی اضافه کرده اس��ت که چند هفته پیش نیز 
شاهد غرق شدن ش��ماری از هموطنان مان در منطقه مرزی میان افغانستان و 
ایران بودیم. این حوادث اس��فبار به شدت مایه نگرانی شده است. وی همچنین 
خواس��ت که نتایج بررس��ی این رویداد به اطالع مردم افغانستان برسد و تالش 

شود که در آینده از تکرار چنین حوادثی جلوگیری صورت گیرد. ایسنا

عمل به برجام تنها راه حل مسأله هسته ای ایران
س��خنگوی وزارت خارجه چین در توئیتی سیاس��ت های آمریکا را علت 
بحران هسته ای ایران دانست و افزود تنها راه حل این مسأله عملی کردن 
توافق برجام اس��ت. سخنگوی وزارت خارجه چین در توییتی به انتقاد از 
خروج آمریکا از توافق هس��ته ای ایران پرداخت و نوشت: خروج یکجانبه 

آمریکا از برجام و فش��ار حداکثری علیه ایران علت بحران هسته ای ایران 
اس��ت. حمایت و اجرای برجام تنها راه درس��ت حل مس��ئله هسته ای ایران 

است.»هوآ چونینگ« نوشت: برای ایجاد فضا به منظور انجام تالش های دیپلماتیک، 
آمریکا باید اقدامات اشتباه و ممانعت از اجرای برجام بوسیله سایرین را متوقف کند. 
ایاالت متحده پیش نویس قطعنامه ای را برای رأی گیری در ش��ورای امنیت سازمان 
ملل متحد جهت تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران آماده کرده است. تصویب 
ای��ن قطعنامه نیازمند جلب نظر موافق ۹ عضو ش��ورای امنی��ت بدون وتوی چین، 

روسیه، آمریکا، انگلیس و فرانسه )اعضای دائم شورای امنیت( است. فارس


