
واکنش وزارت خارجه آمریکا به 
حادثه در تأسیسات نطنز

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به آتش سوزی 
در یکی از سوله های تأسیسات نطنز واکنش نشان 

داده است. 
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از وزارت خارجه 
آمریکا نوش��ت: در حال رص��د گزارش های مربوط 
ب��ه آتش س��وزی در یکی از تأسیس��ات هس��ته ای 
ایران هس��تیم. در ادامه این بیانیه آمده است: این 
رویداد، مج��دداً این را ی��ادآوری می کند که رژیم 
ایران چگونه به جای ]رس��یدگی به[ نیازهای مردم 
همچن��ان برنامه هس��ته ای منحط خ��ودش را در 

اولویت قرار می دهد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی صبح پنجشنبه )۱۲ 
تیرماه( از وقوع حادثه در یکی از سوله های در حال 

تکمیل در محوطه باز سایت نطنز خبر داد. 
بهروزکالون��دی گفت: به دنبال وق��وع حادثه ای که 
چگونگی آن در دس��ت بررسی است، یکی از سوله 
های در دس��ت احداث در محوطه باز س��ایت نطنز 
دچار آسیب شد، ولی هیچ تلفات جانی نداشت و به 
فعالیت های مجموعه لطمه ای وارد نکرد. ایرنا 

ایران به خانواده قربانیان هواپیمای 
اوکراین غرامت می پردازد

وزارت خارجه س��وئد اعالم کرد ای��ران با پرداخت 
هواپیم��ای  قربانی��ان  ب��ه خانواده ه��ای  غرام��ت 

سانحه دیده اوکراین موافقت کرده است. 
آن لینده، وزیر امور خارجه س��وئد گفت این توافق 
پ��س از مذاک��رات میان ای��ران و کش��ورهایی که 
شهروندان آنها در این هواپیما بوده اند حاصل شده 

است. 
لینده در گفت وگو با خبرگزاری سوئد گفت: ما یک 
تفاهم نام��ه دوجانبه امضا کرده ای��م و اکنون برای 
اصالح��ات و پرداخت غرامت به خانواده قربانیان با 

ایران مذاکره می کنیم.
وزیر خارجه سوئد گفت شکی وجود نداردکه ایران 
این غرامت را پرداخت خواهد کرد. ش��بکه خبری 
ان بی س��ی نوش��ته جزئیاتی از این غرامت هنوز در 

دست نیست. باشگاه خبرنگاران 

ادعای گستاخانه بولتون 
مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا مدعی شد: ترامپ 
ممکن اس��ت در دوره دوم ریاس��ت جمهوری اش، 

خود را به ایران نزدیک کند.
جان بولتون، در ادامه مدعی ش��د: ترامپ در دوره 
دوم خ��ود می تواند در سیاس��ت های خود تغییری 

ایجاد کرده و خود را به ایران نزدیک کند.
وی گفت: همانطور که کیم جونگ اون در مس��ئله 
کره توانست ترامپ را فریب دهد، نگرانم که ایرانی ها 
نیز بتوانند در دوره دوم این کار را انجام دهند. این 
مقام پیشین آمریکایی همچنین نسبت به هرگونه 
اقدام رژیم صهیونیس��تی علیه ایران هش��دار داد و 
اظه��ار کرد: این رژیم نباید ب��ر روی دونالد ترامپ 
و یا جو بایدن برای حمایت از اقدامات شان حساب 

کنند. مهر

پیام تبریک ظریف به وزیر امورخارجه 
بالروس

وزیر امور خارجه کش��ورمان فرارس��یدن روز ملی 
بالروس را به همتای خود تبریک گفت.

محم��د جواد ظری��ف وزیر ام��ور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در پیامی روز ملی بالروس را به وزیر 

امور خارجه، دولت و ملت بالروس تبریک گفت.
وی در این پیام، ضمن آرزوی س��المتی و موفقیت 
ب��رای »ماکی«، همتای بالروس��ی خ��ود و دولت 
و مل��ت بالروس، بر ل��زوم اس��تفاده از فرصت ها و 
ظرفیت های ف��راوان در روابط دوجانبه تاکید کرد.

 باشگاه خبرنگاران 

ادامه تالش وزارت خارجه برای تعیین 
تکلیف چهار دیپلمات ایرانی

وزارت خارج��ه در بیانی��ه ای اع��الم ک��رد ک��ه به 
تالش های خود برای تعیین تکلیف سرنوشت چهار 
دیپلمات ربوده ش��ده ادامه می دهد و امیدوار است 
که همه اس��را و زندانیان در بند رژیم صهیونیستی 

به خصوص این چهار نفر به زودی آزاد شوند.
در بیانیه آمده است: به رغم گذشت سال های زیادی 
از ای��ن اقدام جنایتکارانه و تروریس��تی، متاس��فانه 
جامع��ه بین الملل��ی و س��ازمان های مدعی حقوق 
بش��ری در قبال این جنایت هیچ اقدام جدی انجام 
نداده اند و رژیم صهیونیستی که همچنان با حمایت 
آمریکا به جنایات خ��ود ادامه می دهد، از پذیرفتن 

مسئولیت در این مسئله، طفره می رود. فارس 

اخبار

با وجود شکس��ت آمری��کا در ش��ورای امنیت در 
بررس��ی گزارش دبیرکل درباره قطعنامه ۲۲3۱ و 
حمایت اعضای دائم و غیردائم از برجام و مخالفت 
با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، هنوز نگرانی های 
جدی ناش��ی از اقدام سیاس��ی آمریکا نس��بت به 

برجام وجود دارد.
ش��ورای امنیت سازمان ملل روز سه شنبه ۱0 تیر 
)30 ژوئ��ن( برای ارائه گزارش ش��ش ماهه درباره 
اج��رای قطعنام��ه ۲۲3۱ این ش��ورا در ارتباط با 
توافق هس��ته ای ایران )برجام( تشکیل جلسه داد. 
این جلس��ه به دلیل ش��یوع کرونا به طور آنالین 
برگزار شد و قرار نبود در آن رای گیری انجام شود. 
اما از آنجایی که مقامات آمریکا قبال گفته بودند از 
هر فرصتی برای جلب نظر اعضای ش��ورا در رابطه 
با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران استفاده خواهند 

کرد خبرسازتر از قبل شد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل س��ازمان ملل بر اس��اس 
قطعنامه ۲۲3۱، موظف اس��ت هر 6 ماه گزارشی 
از رون��د اجرای ای��ن قطعنامه به ش��ورای امنیت 
ارائه کند. قطعنامه ۲۲3۱ در س��ال ۲0۱5 در پی 
توافق هس��ته ای ایران با گ��روه ۱+5 با اجماع ۱5 
عضو ش��ورای امنیت به تصویب رس��یده است. در 
این قطعنام��ه، برجام مورد تایی��د و حمایت قرار 
گرف��ت و قطعنامه هایی که قبال درب��اره ایران در 
ش��ورای امنیت تصویب ش��ده بود بر اس��اس آن 
ب��رای مدت زمانی مش��خص طبق برج��ام تعلیق 
ش��د. در چارچوب برجام برخ��ی از تحریم ها علیه 
ایران از جمله تحریم تسلیحاتی باید حداکثر پنج 
س��ال پس از پذیرش توافق هسته ای یعنی در ۲7 

مهرماه ۱399 لغو شود.
ش��ورای امنی��ت س��ازمان ملل حدود ۱3 س��ال 
پی��ش در حالی که موض��وع هس��ته ای ایران در 

صحنه بین الملل مطرح ش��ده بود، خرید و فروش 
تسلیحات متعارف را برای ایران ممنوع کرد.

بعد از آنکه دونالد ترامپ در اردیبهشت سال ۱397 
یک جانبه و به طور رسمی از برجام خارج شد عالوه 
بر آنکه تحریم های خود علیه ایران را بر اساس برجام 
تعلیق شده بود بازگرداند، سیاست فشار حداکثری 
در حوزه ه��ای مختلف را نی��ز در مورد ایران دنبال 
کرد. آمری��کا در چارچوب این سیاس��ت در حوزه 
نظامی و موش��کی س��عی کرد به ایران فشار آورده 
و هر گونه آزمایش موش��کی ای��ران را مورد حمله 
ق��رار دهد و آن را بر خالف قطعنامه ۲۲3۱ بخواند 
این در حالی بود که نه در گزارش های سازمان ملل 
درباره اجرای قطعنامه ۲۲3۱ و نه مواضع اروپایی ها 
هیچ گونه ردی از موافقت با دیدگاه آمریکا در این 

رابطه وجود نداشت.
اما در گزارش دبیرکل سازمان ملل که ۱4 خرداد 
)۱۱ ژوئن(  س��ال جاری منتشر شد، ادعا شد که 
محموله های س��الح که آمریکا در نوامبر ۲0۱9 و 
فوریه ۲0۲0 در آب های نزدیک یمن توقیف کرد، 
حامل تس��لیحاتی با منش��اء ایرانی بوده است. در 
این گزارش آمده اس��ت که که انتقال تس��لیحات 
احتماال با قطعنامه ۲۲3۱ س��ازگار نبوده و گفته 
شده بود که موش��ک های مورد استفاده در حمله 
به تاسیسات نفتی عربستان و فرودگاه بین المللی 
شهر "ابها" در جنوب عربستان هم در اصل ساخت 
ایران بوده اس��ت. عالوه بر این بیانیه س��ه کشور 
اروپای��ی عضو برجام که تلویح��ا از تمدید تحریم  
تسلیحاتی ایران حمایت کردند، آمریکا را در ارایه 

پیش نویس و ییگیری آن راسخ تر کرد.
در بخش��ی از بیانیه آلمان، انگلیس و فرانس��ه که 
در برلین مورد توافق قرار گرفت آمده اس��ت: "سه 
کش��ور اروپایی به اجرای کام��ل قطعنامه ۲۲3۱ 

که توس��ط آن برجام در س��ال ۲0۱5 مورد تایید 
قرار گرفت پایبند هستند، اگر چه ما معتقدیم که 
برداشته شدن برنامه ریزی شده تحریم تسلیحاتی 
س��الح های متعارف در اکتبر آینده )مهره ماه( که 
در قطعنامه ۲۲3۱ به آن اش��اره ش��ده پیامدهای 

زیادی برای امنیت و ثبات منطقه خواهد داشت.
قطعنامه ۲۲3۱ تنها از ایران درخواس��ت می کند 
که از تولید و آزمایش موش��ک های بالس��تیک با 

قابلیت حمل کالهک اتمی خودداری کند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در 
بخشی از س��خنان خود در نشست شورای امنیت 
روز سه ش��نبه اظه��ار کرد: چارچ��وب زمانی رفع 
محدودیت های تسلیحاتی که در قطعنامه ۲۲3۱ 
پیش بینی ش��ده، بخش الینفک از تفاهم س��خت 
به دست آمده اس��ت که طرف های برجام را قادر 
س��اخت تا در نهایت درمورد بس��ته کلی برجام و 

قطعنامه ۲۲3۱ توافق کنند.
او گفت: هرگونه محدودیت جدید توس��ط شورای 
امنیت، بر خالف تعهدات اساس��ی است که به ملت 
ایران داده شده است. در چنین سناریویی، گزینه های 
ایران، همان طور ک��ه قباًل به بقیه طرف های برجام 
اطالع داده ش��ده، قاطع خواهد بود. با وجود این که 
روند شکس��ت های آمریکا در شورای امنیت و عدم 
اقبال اعضای این ش��ورا و جامعه جهانی نس��بت به 
فش��ارهای حداکثری و سوءاس��تفاده این کشور از 
قدرت و امکانات بین المللی به نفع منافع ملی ادامه 
دارد اما هم چنان این کش��ور از آس��تینش نقشه و 
نیرنگ بی��رون می آورد. بعد از نشس��ت ش��ورای 
امنی��ت آمریکا باید تالش و تمرکز خود را بر روی 
آرای حداقل 9 عضو شورای امنیت قرار دهد تا رای 
مثبت آنها را در موافقت با قطعنامه پیشنهادی اش 

علیه ایران دریافت کند.  ایسنا 

رئیس اسبق موساد:

 نه تنها اسرائیل که هیچ قدرتی توان 
توقف برنامه هسته ای ایران را ندارد

در حال��ی که نخس��ت وزی��ر رژیم صهیونیس��تی از ع��زم رژیمش برای 
ادامه مقابله با برنامه هس��ته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی ایران سخن 
می گوید، رئیس اس��بق موساد گفت نه تنها اسرائیل بلکه هیچ قدرتی در 

جهان توان متوقف کردن برنامه هسته ای ایران را ندارد.
ساعاتی پس از سخنان و ادعاهای بنیامین نتانیاهو در نشست مطبوعاتی 
ب��ا برایان هوک مس��ئول پرونده ایران در دولت آمریکا که به فلس��طین 
اشغالی سفر کرده بود ، رئیس اسبق موساد)سازمان جاسوسی(تاکید کرد 

هیچ قدرتی توان بازداشتن ایران از ادامه برنامه هسته ای اش را ندارد.
بنیامین نتانیاهو در این نشس��ت ادعا کرده بود که رژیمش از هیچ کاری 

برای جلوگیری از توسعه برنامه هسته ای ایران فروگذار نخواهد کرد.
در مقابل مدیر اسبق موساد ناتوانی جهان در متوقف کردن برنامه هسته 

ای جمهوری اسالمی ایران را یک واقعیت توصیف کرد.
شابتای شاویت رئیس اسبق موساد در گفتگویی با روزنامه جروزالم پست 
به مناس��بت صدور نسخه انگلیسی کتابش تحت عنوان " رئیس موساد" 
گفت تنها کس��انی که می توانند برنامه هس��ته ای ایران را متوقف کنند 
خود ایرانی ها هس��تند اگر تصمیم بگیرند که این کار را انجام دهند، آن 

را انجام خواهند داد.
او به سیاس��تمداران رژیم اش��غالگر توصیه کرد از هیچ تالشی برای آرام 
باقی نگه داش��تن جبهه با حزب اهلل فروگذار نکنند ، باید به نوعی آتش 
بس غیر رس��می ب��ا حزب اهلل رس��ید. در این حال یک��ی از مراکز مهم 
پژوهش��ی رژیم صهیونیس��تی ، طرح الحاق را عاملی برای ضربه زدن به 
توان بازدارندگی رژیم اعالم کرد. مرکز تحقیقات و پژوهش های سیاسی 
و راهبردی هرتزیلیا در تحقیقی که اخیرا منتش��ر کرد به سیاستگذاران 
رژیم صهیونیس��تی توصیه کرد از ایده الح��اق کرانه باختری و دره اردن 
صرف��ه نظر کنند چون در حال حاضر این کار می تواند توان بازدارندگی 
و حت��ی واکنش تل آوی��و را به ویژه در رابطه با برنامه هس��ته ای رو به 
گس��ترش ایران تضعیف کند. این مرکز پژوهشی با اذعان به سردرگمی 
جریان آمریکایی صهیونیس��تی در مقابله با جمهوری اس��المی نوشت : 
آمری��کا در حال تالش برای تمدید تحریم ها اس��ت، اما این کش��ور در 

انزوای خاصی در این رابطه گرفتار شده است. تسنیم 

گزارش
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هدی  دهقان  بذرافشان

تق��الی جدید آمری��کا علیه روابط تجاری ای��ران و ونزوئال 
در حالی ص��ورت گرفته که دونالد ترام��پ رییس جمهور 
این کش��ور برای ممانعت از ادام��ه و تداوم روابط اقتصادی 
تهران-کاراکاس دس��ت به دامان دادس��تان های آمریکایی 
شده اس��ت تا به هر طریق ممکن مسیرمعامالت دو کشور 

در قالب کشتی های نفت کش را مسدود و مصادره کند.
اما آنچه ناظران سیاسی برآن تاکید دارند؛ اینکه بطورحتم 
کوچکتری��ن اقدام آمریکا علیه نفتکش ه��ای ایرانی و تقال 
برای توقیف و مصادره آنها آخرین اشتباه آنها خواهد بود و 
البته با واکنش انقالبی و قاطعانه ملت ایران مواجه خواهند 

شد.
آنط��ور که ناظران سیاس��ی بر آن معتقدن��د؛ اینکه در بدو 
آمریکا جرات و توان چنین اقدامی را نخواهد داشت، از این 
رو اقدام به ایجاد مزاحمت در مس��یر کش��تی های ایرانی با 

مقابل به مثل قاطعانه روبرو می شوند. 
دول��ت دونالد ترام��پ، به عنوان آخرین ت��الش خود برای 
افزایش تحریم ها و فش��ار اقتصادی علی��ه ایران و ونزوئال؛ 
از طریق دادس��تان های قضایی آمریکا، نس��بت به تشکیل 
پرونده و طرح دادخواست برای توقیف چهار نفتکش ایرانی 
که حامل بنزین به مقصد ونزوئال هستند، اقدام کرده است. 
ایران اخیراً با تأمین س��وخت و ارسال نفتکش های خود به 
ونزوئ��ال که پس از تحریم های یکجانبه ی ایاالت متحده در 
اس��تفاده و بهره مندی از تمام ظرفیت پاالیشگاه های خود 
ناکام مانده و منجر به کمبود س��وخت و بنزین شده است، 
کمک ش��ایانی در مواجه با تحریم های ظالمانه ی آمریکا به 

این کشور کرده است.
ونزوئال هم ، مانند ایران که یکی از کش��ورهای عضو اوپک 
می باش��د، به دلیل تحریم های یکجانب��ه و ظالمانه  ایاالت 
متحده با کمبود سوخت و بنزین روبرو شده که این مساله 

موجب رکود اقتصادی این کشور شده است.
حاال دادس��تان های آمریکایی در راستای ممانعت از تداوم 
روابط تجاری ایران و ونزوئال، با تنظیم شکوائیه ای خواستار 
توقیف محموله نفتکش هایی که از ایران به ونزوئال سوخت 

حمل می کنند، شدند.
خبرگزاری رویترز روز پنج ش��نبه گزارش داد که تنی چند 
از دادس��تان های فدرال، اداره تحقیق��ات امنیت داخلی و 
همچنین پلیس فدرال آمریکا طی شکوائیه ای که به دادگاه 
واشنگتن دی .سی ارائه شده، خواستار صدور حکم مصادره 
محموله نفتکش هایی که از ایران به ونزوئال س��وخت حمل 

می کنند، شده اند.
در س��ند شکوائیه تنظیم شده توسط دادستان های فدرال، 
اداره تحقیقات امنی��ت داخلی و پلیس فدرال آمریکا علیه 
نفتکش های ایرانی، ادعا ش��ده اس��ت که انتقال سوخت از 
ایران به ونزوئال را می توان تالشی برای افزایش تأثیرگذاری 
ایران بر ونزوئال قلمداد کرد. آنها همچنین مدعی شده اند که 
ایران درآمد به دست آمده از صادرات فرآورده های سوختی 
به ونزوئال را صرف انجام آنچه »فعالیت های شرورانه، اشاعه 
س��الح های کش��تار جمعی و حمایت از تروریسم« خوانده 

شده، می کند.
تنظیم کنندگان این ش��کوائیه علیه ای��ران در ادامه مدعی 
ش��ده اند ک��ه در حال حاضر 4 فروند نفتک��ش ایرانی عازم 
ونزوئال هستند که مجموعاً بالغ بر ۱.۱ میلیون بشکه بنزین 

با خود حمل می کنند.
جیمز بوس��برگ قاضی فدرال آمری��کا بامداد امروز، جمعه 
دس��تور مصادره محموله های نفتی و توقیف چهار نفتکش 
ایران��ی را که به س��مت ونزوئال در حرکت هس��تند، صادر 

کرده است.
وزارت دادگس��تری آمریکا نی��ز اعالم کرد که قاضی فدرال 
دستور  داد تا چهار نفتکش ارسالی ایران به ونزوئال توقیف 

و محموله های آن مصادره شوند.

با وجود فش��ارهای آمریکا، ایران در اردیبهش��ت ماه س��ال 
ج��اری اقدام به اعزام 5 نفتکش حامل س��وخت به ونزوئال 

کرد تا به مهار بحران سوخت در این کشور کمک کند.
اوای��ل تیرماه نیز یک فروند کش��تی ایرانی که حامل مواد 
غذایی است، در بندر الگوایرا واقع در 30 کیلومتری جنوب 

شرقی کاراکاس پهلو گرفته است.
گروه بین المللی بحران هشدار داده است که پس از سال ها 
س��قوط اقتصادی، ونزوئال اکنون در آس��تانه قحطی است. 
افزایش تحریم های آمریکا نیز واردات مواد غذایی و نفت را 

برای این کشور به شدت سخت کرده است.
ای��ران و ونزوئ��ال که هر دو تح��ت تحریم ه��ای ظالمانه و 
غیرانسانی آمریکا هستند، تأکید کرده اند که روابط تجاری 
خ��ود را بدون توجه به فش��ارهای آمری��کا حفظ خواهند 

کرد.
همچنین از اهداف دیگر این دادخواست که مد نظر دولت 
ترامپ قرار گرفته است، متوقف ساختن کانال های درآمدی 
دولت ایران و حصول مال از طریق فروش نفت ایران اس��ت 
که به دلیل برنامه هس��ته ای، موشک های بالستیک و نفوذ 
نظام��ی در خاورمیانه تحت تحریم ه��ای یکجانبه ی ایاالت 

متحده قرار گرفته است.
ایران بارها و بارها اعالم کرده است که برنامه های هسته ای 

این کشور برای اهداف صلح آمیز بوده و به دنبال دستیابی 
به سالح هسته ای نمی باشد.

چند تن از وکالی دادس��رای ایاالت متحده مدعی شده اند 
که محمود مدنی پور، تاجر ایرانی با تغییر اس��ناد و مدارک 
مربوط به تانکرهای ایرانی تحریم های ایاالت متحده را دور 
زده و حمل و نقل و ارسال محموله های سوخت به ونزوئال 

را تسهیل کرده است.
تالش جدید آمریکا برای جلوگیری از انتقال سوخت ایران 
ب��ه ونزوئال در حالی اس��ت که بیش از یک ماه اس��ت که 
سراس��ر آمریکا صحنه تظاهرات و اعتراضات گسترده علیه 
نژاد پرستی و سرنگون کردن مجسمه  شخصیت های حامی 
نژادپرستی و برده داری در این کشور به خود گرفته است

چنانچه به دنبال شعله ور شدن اعتراض ها علیه نژادپرستی 
پس از قتل »جورج فلوید« ش��هروند سیاهپوس��ت توسط 
پلیس آمری��کا، معترضان در حرکت ه��ای اعتراضی خود، 
به یادمان ها و مجس��مه های نماد نژادپرس��تی و برده داری 
در آمری��کا حمله کردند. معترضان مجس��مه های »جورج 
واش��نگتن« از بنیانگ��ذاران و نخس��تین رییس جمهوری 
آمریکا در ش��هر پورتلند واقع در ایال��ت اورگان،  »توماس 
جفرسون« سومین رییس جمهوری این کشور و »کریستف 

کلمب« کاشف قاره آمریکا را سرنگون کردند.
نگاه ناظران، دو رخداد مهمی که در ماه های اخیر به چالشی 
جدی برای دولت ترامپ تبدیل شده و وی در مدیریت آنها 
ناکام مانده شیوع چشمگیر کرونا در این کشور و اعتراضات 
سراس��ری به قتل »جورج فلوید« سیاه پوس��ت به دس��ت 

نیروی پلیس بود.
در ارتباط با کرونا باید گفت که آمریکا در بدترین ش��رایط 
ممکن به سر می برد و با ابتالی 40 هزار شهروند آمریکایی 
به کرونا در یک روز، رکورد مبتالیان را در جهان شکس��ته 
و در رتبه نخست قربانیان ویروس قرار گرفته است. دانشگاه 
»جان��ز هاپکین��ز« در بالتیم��ور ایالت مریلن��د آمریکا که 
آخری��ن موارد مبتالی��ان و فوتی های وی��روس کرونا را در 
س��طح جهان ثبت می کند، یکشنبه هشتم تیر )۲۸ ژوئن( 
دو ونی��م میلیون مبتال و ۱۲5 هزار فوت��ی را برای آمریکا 
ثبت ک��رد؛ آماری ک��ه از ناکامی دولت ترامپ در ش��یوع 

ویروس نشان دارد.
همچنین در هفته های گذش��ته خش��ونت پلی��س آمریکا 
در قتل یک ش��هروند سیاه پوس��ت بر میزان نارضایتی های 
داخل��ی و حت��ی بین المللی افزود. تنفر از ش��خص ترامپ 
زمانی باال گرفت که وی ب��ر ورود ارتش به خیابان ها برای 
سرکوب مردم تاکید کرد؛ این تصمیم نسنجیده و شتابزده 
به س��رعت از س��وی هم حزبی ها، مقامات ارشد وی و حتی 

پنتاگون مورد انتقاد قرار گرفت و رد شد.
آمریکا با ش��رایط بحرانی و البته در آس��تانه فروپاشی قرار 
دارد ام��ا، همچنان با رویکردی گس��تاخانه به دنبال تحت 
فش��ار ق��راردادن مل��ت ای��ران و تحریم بیش��تر پازل های 

جدیدی را چیدمان می کند اما زهی خیال باطل. 
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دست به کار شدن آمریکا علیه روابط تجاری ایران و ونزوئال: 

مقابله به مثل می کنیم 

شورای امنیت در قبال نقض قطعنامه 2231 وارد عمل شود
سفیر جمهوری اس��المی ایران در پاکستان خواستار عزم جدی شورای 
امنیت در قبال نقض قطعنامه ۲۲3۱ از س��وی آمریکا ش��د و از جامعه 
بین الملل��ی و به ویژه اعض��ای باقیمانده در برجام خواس��ت که به این 

قطعنامه و مفاد آن احترام بگذارند.
س��ید محمدعل��ی حس��ینی در یک رش��ته توئیت ب��ه رویک��رد آمریکا 

نس��بت به برجام پرداخت و نوش��ت: رویکرد آمریکا نسبت به برجام مبتنی 
بر یکجانبه گرایی جس��ورانه و در زمینه پیش��برد ماموریت صلح ش��ورای امنیت 
ناکارآم��د و در خصوص بازتاب همکاری ایران با آژان��س بین المللی انرژی اتمی 
کام��ال فریبکارانه بوده اس��ت. وی خاطرنش��ان ک��رد: آمریکا نه تنه��ا به صورت 
غیرقانونی و غیرمشروع از برجام خارج شد، بلکه دیگران را به خاطر عدم پیروی 

از این رویه تنبیه می کند.  فارس 

قطعنامه آمریکا علیه ایران غیرسازنده و غیرموجه است
س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه در یک کنفرانس خبری بار دیگر با 
پیش نویس قطعنامه ارائه ش��ده توس��ط آمریکا برای تمدید تحریم های 

تسلیحاتی علیه ایران مخالفت کرد.
ماریا زاخارووا گفت: پیش نویس قطعنامه ارائه ش��ده در ش��ورای امنیت 

برای تمدید نامحدود تحریم های تسلیحاتی علیه ایران شامل تمهیداتی 
در راستای سیاست فش��ار حداکثری آمریکا علیه ایران است. این قطعنامه 

به مسائلی می پردازد که ارتباطی با حل و فصل مسائل مربوط به برنامه هسته ای 
ایران ندارند. س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه در ادامه تصریح کرد: از نظر ما، 
اعم��ال محدودیت های جدید علیه ایران غیرموجه بوده و از منظر تالش ها برای 
حفظ برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( و سازش بر سر برنامه هسته ای ایران 

نیز غیرسازنده به شمار می رود. تسنیم 

تاکید تخت روانچی بر تاثیر تحریم ها بر روند مبارزه با کرونا 
نماینده دائم جمهوری اس��المی ایران در دفتر س��ازمان ملل به تاثیر 
تحریم ها بر روند مبارزه با کرونا به خصوص در س��وریه و یمن اش��اره 
کرد و گفت: این تحریم های یکجانبه عماًل بیماران را بیش��تر از همه 

هدف قرار می دهد.
مجید تخت روانچی در بیانیه ای گفت: بیماری های همه گیر با نرخ مرگ 

و می��ر باال، دارای آثار منفی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کش��ورهای 
درگی��ر در مخاصمات بوده و با افزودن یک الیه دیگر بر مش��کالت موجود آنها، 
وضعیت را پیچیده تر می کنند. وی در این راستا به برخی مشکالت که در نتیجه 
گسترش کرونا در منطقه و به ویژه در سوریه و یمن پیش آمده است، اشاره کرد 
و افزود: این وضعیت با اعمال تحریم یکجانبه اخیر آمریکا علیه مردم سوریه و نیز 

تداوم محاصره بنادر و فرودگاه های یمن، تشدید شده است. صداوسیما 

زنجیرهشکستآمریکادرستیزبابرجامادامهمییابد؟


